
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

Telefon 72 28 24 00 

oim@oim.dk 

Til samtlige kommuner, regioner, opstillingsberettigede par-

tier til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg og partistøt-

teberettigede partier og kandidatlister (v/Lokallisterne i 

Danmark) 

 

 

 

Orientering om ændringer af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. juli 

2017 

 

Ved dette brev orienteres kommunerne, regionerne, de opstillingsberettigede partier til 

folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg og de partistøtteberettigede partier og kan-

didatlister (v/Lokallisterne i Danmark) om de ændringer af partiregnskabsloven og 

partistøtteloven, der trådte i kraft den 1. juli 2017. 

 

Ændringerne følger af lov nr. 712 af 8. juni 2017 om ændring af lov om private bidrag 

til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber og lov om øko-

nomisk støtte til politiske partier m.v. (Øget åbenhed om den private økonomiske støt-

te til politiske partier m.v.). 

 

Ændringerne er indarbejdet i en ny lovbekendtgørelse af partiregnskabsloven, se lov-

bekendtgørelse nr. 974 af 11. august 2017, og en ny lovbekendtgørelse af partistøtte-

loven, se lovbekendtgørelse nr. 973 af 11. august 2017. 

 

Ændringerne af partistøttelovens § 8, stk. 2, 4. pkt., og § 11, stk. 2, 4. pkt. (om under-

skrift af ansøgning om partistøtte), der blev gennemført ved lov nr. 1742 af 22. de-

cember 2015, og som trådte i kraft den 1. april 2016, er ligeledes indarbejdet i den nye 

bekendtgørelse af partistøtteloven. 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet vil desuden i samarbejde med KL opdatere ansøg-

nings- og udbetalingsblanketter til brug for ansøgning henholdsvis udbetaling af støtte 

fra regionen og kommunen, så de tager højde for nedestående ændringer. 

 

Partier og kandidatlister bedes videreformidle oplysningerne i dette brev til deres op-

stillede kandidater samt organisationer på alle niveauer. 

 

1. Ændringernes baggrund og formål 

 

Lovændringerne i 2017 udmønter den politiske forligsaftale om øget åbenhed om den 

private økonomiske støtte til de politiske partier, der er indgået mellem regeringen og 

Socialdemokratiet den 1. februar 2017. 

 

2. Oversigt over ændringerne 

 

Partier, der har deltaget i det senest afholdte folketingsvalg og/eller Europa-

Parlamentsvalg, skal være særligt opmærksomme på følgende ændringer: 

 

 Der er indført forbud for politiske partier mod at modtage anonyme bidrag over 

beløbsgrænsen på 20.000 kr., jf. partiregnskabslovens § 2 a (se afsnit 3.1, 3.2 

og 3.3). 

 Der er indført en indberetningspligt for private og anonyme bidrag over be-

løbsgrænsen på 20.000 kr., der er modtaget af kandidater, der er opstillet for 
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tilskudsmodtageren (partiet). Bemærk, at bidrag til kandidater, der har været 

opstillet for et parti til folketingsvalg, skal indberettes på regionalt niveau (se 

afsnit 5.1 og 5.2.1). 

 Regnskabet skal fremover indeholde en erklæring om, hvor eventuelle indbe-

retningspligtige bidrag til partiets opstillede kandidater indberettes, jf. parti-

regnskabslovens § 3, stk. 4 (se afsnit 5.2.1). 

 Regnskabet skal fremover revideres af en revisor, der er godkendt efter revi-

sorloven, jf. partiregnskabslovens § 4, stk. 3 (se afsnit 7). 

 

Kandidater, der har været opstillet uden for partierne ved det senest afholdte folke-

tingsvalg, skal være særligt opmærksomme på følgende ændringer: 

 

 Udbetaling af partistøtte er fremover betinget af, at kandidaten har indsendt 

en erklæring til økonomi- og indenrigsministeren med oplysning om modtagne 

private og anonyme bidrag over beløbsgrænsen på 20.000 kr. (se afsnit 5.1 

og 5.2.2). 

 Erklæringen vedrørende modtagne private og anonyme bidrag vil blive offent-

liggjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet på ministeriets hjemmeside (se 

afsnit 4.2). 

 

Kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte regionsrådsvalg, skal være sær-

ligt opmærksomme på følgende ændringer: 

 

 Der er indført forbud for kandidatlister mod at modtage anonyme bidrag over 

beløbsgrænsen på 20.000 kr., jf. partiregnskabslovens § 2 a (se afsnit 3.1, 

3.2, 3.4 og 3.5). 

 Kandidatlister, der ikke er berettiget til partistøtte eller ikke ansøger herom, 

men har modtaget et eller flere anonyme bidrag over beløbsgrænsen på 

20.000 kr., skal til regionsrådet indsende en erklæring herom (se afsnit 3.5). 

 De erklæringer om private og anonyme bidrag, kandidatlisten indsender i for-

bindelse med ansøgning om partistøtte, vil fremover blive offentliggjort af re-

gionsrådet på regionens hjemmeside (se afsnit 4.1). 

 Udbetaling af partistøtte er fremover betinget af, at kandidatlisten har indsendt 

en erklæring med oplysning om private og anonyme bidrag over beløbsgræn-

sen på 20.000 kr., der er modtaget af kandidater, der opstiller for kandidatli-

sten til regionsrådsvalg (se afsnit 5.1 og 5.3). 

 Er tilskudsmodtageren (kandidatlisten) den regionale organisation for et parti, 

der pr. 1. august i det seneste regionale valgår var opstillingsberettiget til fol-

ketingsvalg, skal erklæringen fra kandidatlisten ligeledes indeholde oplysning 

om private og anonyme bidrag, der er modtaget af kandidater, der opstiller for 

tilskudsmodtageren til folketingsvalg (se afsnit 5.3). 

 Opstiller en kandidat, der opstiller for tilskudsmodtageren (kandidatlisten) til 

regionsrådsvalg eller folketingsvalg, tillige til kommunalbestyrelsesvalg, skal 

erklæringen fra kandidatlisten tillige omfatte det eller de tilskud, kandidaten 

har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget (se afsnit 5.3). 

 Bestemmelsen i partistøttelovens § 10 b, stk. 2, om omfanget af kandidatli-

stens indberetningspligt er blevet præciseret (se afsnit 6). 

 

Kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, skal 

være særligt opmærksomme på følgende ændringer: 

 

 Der er indført forbud for kandidatlister mod at modtage anonyme bidrag over 

beløbsgrænsen på 20.000 kr., jf. partiregnskabslovens § 2 a (se afsnit 3.1, 

3.2, 3.4 og 3.5). 

 Kandidatlister, der ikke er berettiget til partistøtte eller ikke ansøger herom, 

men har modtaget et eller flere anonyme bidrag over beløbsgrænsen på 

20.000 kr., skal til kommunalbestyrelsen indsende en erklæring herom (se af-

snit 3.5). 
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 De erklæringer om private og anonyme bidrag, kandidatlisten indsender i for-

bindelse med ansøgning om partistøtte, vil fremover blive offentliggjort af 

kommunalbestyrelsen på kommunens hjemmeside (se afsnit 4.1). 

 Udbetaling af partistøtte er fremover betinget af, at kandidatlisten har indsendt 

en erklæring med oplysning om private og anonyme bidrag over beløbsgræn-

sen på 20.000 kr., der er modtaget af kandidater, der opstiller for kandidatli-

sten til kommunalbestyrelsesvalg (se afsnit 5.1 og 5.4). 

 Bemærk, at hvis en kandidat, der opstiller for tilskudsmodtageren (kandidatli-

sten) til kommunalbestyrelsesvalg, tillige opstiller til regionsrådsvalg eller fol-

ketingsvalg, skal erklæringen fra kandidatlisten ikke omfatte det eller de til-

skud, kandidaten har modtaget. Sådanne tilskud skal indberettes regionalt. 

(Se afsnit 5.4). 

 

Regionsrådet skal være særligt opmærksom på følgende ændringer: 

 

 Regionsrådet skal fremover på regionens hjemmeside offentliggøre modtagne 

erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister (se afsnit 4.1 og 

4.3). 

 Regionsrådet vil fremover i forbindelse med ansøgning om partistøtte modta-

ge erklæringer, der indeholder andre oplysninger om anonyme bidrag samt 

indeholder oplysninger om private og anonyme bidrag modtaget af kandidater, 

der opstiller for kandidatlisten (se afsnit 3.4 og 5.3). 

 Regionsrådet vil fremover i de tilfælde, hvor en kandidatliste, der ikke er beret-

tiget til partistøtte eller ikke har ansøgt herom, har modtaget anonyme bidrag 

over beløbsgrænsen på 20.000 kr., modtage erklæringer herom (se afsnit 

3.5). 

 

Kommunalbestyrelsen skal være særligt opmærksom på følgende ændringer: 

 

 Kommunalbestyrelsen skal fremover på kommunens hjemmeside offentliggø-

re modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister (se 

afsnit 4.1 og 4.3). 

 Kommunalbestyrelsen vil fremover i forbindelse med ansøgning om partistøtte 

modtage erklæringer, der indeholder andre oplysninger om anonyme bidrag 

samt indeholder oplysninger om private og anonyme bidrag modtaget af kan-

didater, der opstiller for kandidatlisten (se afsnit 3.4 og 5.4). 

 Kommunalbestyrelsen vil fremover i de tilfælde, hvor en kandidatliste, der ikke 

er berettiget til partistøtte eller ikke har ansøgt herom, har modtaget anonyme 

bidrag over beløbsgrænsen på 20.000 kr., modtage erklæringer herom (se af-

snit 3.5). 

 

Yderligere ændringer: 

 

 Beløbsgrænsen på 20.000 kr., der relaterer sig til private og anonyme bidrag, 

vil fra 1. januar 2018 årligt blive reguleret på samme måde som partistøttesat-

serne (se afsnit 8). 

 Flere af de nye og ændrede bestemmelser i partiregnskabsloven og partistøt-

teloven er strafbelagte (se afsnit 9). 

 

3. Anonyme bidrag 

 

3.1. Forbud mod anonyme bidrag over beløbsgrænsen på 20.000 kr. 

Der er indført forbud for politiske partier og regionale og kommunale kandidatlister 

mod at modtage anonyme bidrag på over 20.000 kr., jf. partiregnskabslovens § 2 a, 

stk. 1.
1
  

                                                      
1
 Se ændringslovens § 1, nr. 2. 
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Det er alene partier og regionale og kommunale kandidatlister, der har været opstillet 

til det senest afholdte valg til henholdsvis Folketinget, Europa-Parlamentet, regionsrå-

dene og kommunalbestyrelserne, der er omfattet af bestemmelsen. Opstillede kandi-

dater til folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunalbestyrelsesvalg er ikke omfattet 

af forbuddet, men har som noget nyt indberetningspligt om de modtagne anonyme 

bidrag. Se afsnit 5. 

 

Det er kun bidrag over beløbsgrænsen på 20.000 kr., der ydes anonymt, der er omfat-

tet af forbuddet. Ved anonyme bidrag forstås i den forbindelse bidrag, hvor partiet eller 

kandidatlisten reelt ikke er bekendt med bidragsyderens identitet. Der er således tale 

om situationer, hvor bidragsyderen ikke har givet sig til kende i forbindelse med dona-

tionen, og hvor partiet eller kandidatlisten heller ikke på anden måde efterfølgende er 

blevet bekendt med identiteten på bidragsyderen. 

 

3.2. Hvad skal partiet og kandidatlisten gøre, hvis et anonymt bidrag modtages? 

Hvis et parti eller en kandidatliste modtager et anonymt bidrag på over 20.000 kr., skal 

partiet eller kandidatlisten returnere bidraget til bidragsyder inden 30 dage fra modta-

gelsen. Bidrag, der ikke kan returneres til bidragsyderen (f.eks. fordi partiet eller kan-

didatlisten ikke er bekendt med identiteten på bidragsyderen), skal overføres til en 

konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet inden for samme frist, jf. partiregnskabs-

lovens § 2 a, stk. 2. 

 

Bidrag, der skal overføres til Økonomi- og Indenrigsministeriet, skal indsættes på føl-

gende bankkonto: 

 

Reg.nr. 0216 kontonummer 4069167020  

 

Overførslen skal påføres teksten: ”Anonymt bidrag partistøtte”. Samtidig med over-

førslen skal ministeriet orienteres skriftligt herom, f.eks. via mail.  

 

Hvis et bidrag er overført til kontoen hos Økonomi- og Indenrigsministeriet, kan bi-

dragsyderen dog indtil seks måneder efter, at bidraget er overført, kræve dette tilba-

gebetalt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Bidrag, der ikke er krævet tilbagebetalt, 

tilfalder statskassen. Der henvises til partiregnskabslovens § 2 a, stk. 3 og 4. 

 

3.3. Oplysning om anonyme bidrag i partiernes landsorganisations regnskaber 

Regnskabet fra partiernes landsorganisation skal fremover indeholde oplysning om 

følgende, jf. partiregnskabslovens § 3, stk. 2, 2. pkt.:
2
 

1) den samlede størrelse af eventuelle anonyme bidrag, der er modtaget af par-

tiet, 

2) den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til den anonyme bidrags-

yder samt 

3) den samlede størrelse af de beløb, der er overført til en konto hos Økonomi- 

og Indenrigsministeriet. 

 

Forbuddet mod anonyme bidrag over beløbsgrænsen på 20.000 kr. i partiregnskabs-

lovens § 2 a finder anvendelse på anonyme bidrag, der er modtaget fra og med den 1. 

juli 2017. Ved anonyme bidrag modtaget inden denne dato finder de hidtil gældende 

regler anvendelse, hvor regnskabet skal indeholde oplysning om: 

1) den samlede størrelse af eventuelle anonyme bidrag og 

2) størrelsen af hvert enkelt anonymt bidrag på mere end 20.000 kr. 

 

Bemærk således, at ved udarbejdelse af regnskab for 2017 vil de hidtil gældende 

regler om anonyme bidrag finde anvendelse på anonyme bidrag modtaget i den første 

halvdel af 2017 (01.01.2017–30.06.2017), mens de nye regler vil finde anvendelse på 

anonyme bidrag modtaget i den anden halvdel af 2017 (01.07.2017–31.12.2017). 

                                                      
2
 Se ændringslovens § 1, nr. 3. 
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3.4. Erklæring om anonyme bidrag fra regionale og kommunale kandidatlister i forbin-

delse med ansøgning om partistøtte 

Erklæringen om anonyme bidrag fra kandidatlister, der ansøger om partistøtte, skal 

fremover indeholde oplysning om følgende, jf. partistøttelovens § 10 b, stk. 1, 3. pkt., 

og § 11 d, stk. 1, 3. pkt.:
3
 

1) den samlede størrelse af eventuelle anonyme bidrag, der er modtaget af kan-

didatlisten, 

2) den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til den anonyme bidrags-

yder samt 

3) den samlede størrelse af de beløb, der er overført til en konto hos Økonomi- 

og Indenrigsministeriet. 

 

Forbuddet mod anonyme bidrag over beløbsgrænsen på 20.000 kr. i partiregnskabs-

lovens § 2 a finder anvendelse på anonyme bidrag, der er modtaget fra og med den 1. 

juli 2017. Ved anonyme bidrag modtaget inden denne dato finder de hidtil gældende 

regler anvendelse, hvor erklæringen fra kandidatlister, der ansøger om partistøtte, 

skal indeholde oplysning om: 

1) den samlede størrelse af eventuelle anonyme bidrag og 

2) størrelsen af hvert enkelt anonymt bidrag på mere end 20.000 kr. 

 

Bemærk således, at ved udarbejdelse af erklæring om modtagne anonyme bidrag for 

2017 vil de hidtil gældende regler om anonyme bidrag finde anvendelse på anonyme 

bidrag modtaget i den første halvdel af 2017 (01.01.2017–30.06.2017), mens de nye 

regler vil finde anvendelse på anonyme bidrag modtaget i den anden halvdel af 2017 

(01.07.2017–31.12.2017). 

 

Ansøgningsblanketten for 2018, der bl.a. skal indeholde oplysning om anonyme bi-

drag modtaget i 2017, der udarbejdes af KL og godkendes af Økonomi- og Indenrigs-

ministeriet, vil tage højde herfor. 

 

3.5. Erklæring om anonyme bidrag fra regionale og kommunale kandidatlister, der ikke 

er berettiget til partistøtte eller ikke ansøger herom 

Bestemmelsen i partiregnskabslovens § 2 b
4
 regulerer den situation, hvor en kandidat-

liste, der har deltaget i det senest afholdte kommunale og regionale valg, ikke er be-

rettiget til partistøtte eller ikke ansøger herom, men har modtaget et anonymt bidrag 

på over 20.000 kr. 

 

Baggrunden for bestemmelsen er, at kandidatlister, der ikke ansøger om partistøtte, 

ikke skal indsende en erklæring om modtagne bidrag. Forbuddet mod anonyme bidrag 

gælder imidlertid bl.a. alle kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte valg til 

regionsråd og kommunalbestyrelser. 

 

Hvis en kandidatliste, der ikke er berettiget til partistøtte eller ikke ansøger herom, 

modtager et eller flere anonyme bidrag på over 20.000 kr., skal kandidatlisten indsen-

de en erklæring til regionsrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen med oplysning om 

følgende, jf. partiregnskabslovens § 2 b, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt.: 

1) den samlede størrelse af eventuelle anonyme bidrag, der er modtaget af kan-

didatlisten, 

2) den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til den anonyme bidrags-

yder, samt 

3) den samlede størrelse af de beløb, der er overført til en konto hos Økonomi- 

og Indenrigsministeriet. 

 

Kandidatlisten er alene forpligtet til at indsende erklæringen for kalenderår, hvor kan-

didatlisten har modtaget et anonymt bidrag på over 20.000 kr., og erklæringen skal 

                                                      
3
 Se ændringslovens § 2, nr. 5. 

4
 Se ændringslovens § 1, nr. 2. 



 

 6 

indsendes inden udgangen af det efterfølgende kalenderår, jf. partiregnskabslovens § 

2 b, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt. 

 

Bestemmelsen i partiregnskabslovens § 2 b finder anvendelse på anonyme bidrag, 

der er modtaget fra og med den 1. juli 2017. 

 

Det bemærkes, at der ikke vil blive udformet en standardblanket til brug for denne 

erklæring. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil imidlertid i orienteringsskrivelsen til 

regionale og kommunale kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven på grundlag af 

deltagelse i det kommunale og regionale valg den 21. november 2017, indsætte en 

formulering, der vil kunne anvendes til brug for erklæringen. Orienteringsskrivelsen vil 

blive udarbejdet snarest. Erklæringen vil blive offentliggjort af regionsrådet eller kom-

munalbestyrelsen på regionens henholdsvis kommunens hjemmeside, jf. partiregn-

skabslovens § 2 b, stk. 1, sidste pkt., og stk. 2, sidste pkt. 

 

4. Offentlighed om erklæringer 

 

4.1. Offentlighed om erklæringer fra regionale og kommunale kandidatlister 

Regionsrådet skal offentliggøre de erklæringer, der fremover modtages i henhold til 

partiregnskabslovens § 2 b, stk. 1 (erklæring om anonyme bidrag, når der ikke ansø-

ges om partistøtte, se ovenfor afsnit 3.5), og partistøttelovens § 10 b
5
 (erklæring om 

private og anonyme bidrag modtaget af kandidatlisten og opstillede kandidater m.v.). 

 

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre de erklæringer, der fremover modtages i 

henhold til partiregnskabslovens § 2 b, stk. 2 (erklæring om anonyme bidrag, når der 

ikke ansøges om partistøtte, se ovenfor afsnit 3.5), og partistøttelovens § 11 d
6
 (er-

klæring om private og anonyme bidrag modtaget af kandidatlisten og opstillede kandi-

dater m.v.). 

 

4.2. Offentlighed om erklæringer fra kandidater uden for partierne til folketingsvalg 

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal offentliggøre de erklæringer, der fremover mod-

tages i henhold til partistøttelovens § 7 d, stk. 1
7
 (erklæring om private og anonyme 

bidrag modtaget af en kandidat uden for partierne til folketingsvalg). 

 

4.3. Tidspunkt for offentliggørelse af erklæringer 

Regionsrådene, kommunalbestyrelserne og Økonomi- og Indenrigsministeriet skal 

inden for en rimelig frist efter modtagelsen af erklæringerne offentliggøre disse på 

henholdsvis regionens, kommunens og ministeriets hjemmeside, jf. partiregnskabslo-

vens § 2 b, stk. 1, sidste pkt., og stk. 2, sidste pkt., og partistøttelovens § 7 d, stk. 2, § 

10 b, stk. 7,
8
 og § 11 d, stk. 6.

9
 

 

Det bemærkes, at offentliggørelse af en erklæring senest en måned efter modtagelsen 

i alle tilfælde vil udgøre en rimelig frist. Konkrete omstændigheder vil kunne medføre, 

at også offentliggørelse efter dette tidspunkt vil kunne betragtes som offentliggørelse 

inden for en rimelig frist. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis regionsrådet, kommunal-

bestyrelsen eller ministeriet i den forløbne periode har modtaget et større antal erklæ-

ringer. 

 

5. Private og anonyme bidrag modtaget af opstillede kandidater 

 

5.1. Indberetningspligt for og åbenhed om private og anonyme bidrag til opstillede 

kandidater 

                                                      
5
 Se ændringslovens § 2, nr. 7. 

6
 Se ændringslovens § 2, nr. 8. 

7
 Se ændringslovens § 2, nr. 4. 

8
 Se ændringslovens § 2, nr. 7. 

9
 Se ændringslovens § 2, nr. 8. 
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Der er indført indberetningspligt for og åbenhed om private og anonyme bidrag, der er 

modtaget af opstillede kandidater til folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunalbe-

styrelsesvalg. 

 

Nedenfor beskrives, hvordan bidrag til kandidater skal indberettes. 

 

5.2. Kandidater til folketingsvalg 

 

5.2.1. Kandidater opstillet for et parti til folketingsvalg (erklæring i regnskab) 

Indberetningspligtige tilskud til kandidater, der er opstillet for et parti til folketingsvalg, 

skal indberettes regionalt, se nedenfor afsnit 5.3. 

 

Det er imidlertid fremover et krav, at regnskabet fra partiernes landsorganisationer 

indeholder oplysning om, at eventuelle indberetningspligtige tilskud til kandidater, der 

er opstillet for partiet til folketingsvalg og regionsrådsvalg, indberettes til regionsrådet, 

og at eventuelle indberetningspligtige tilskud til kandidater, der er opstillet for partiet til 

kommunalbestyrelsesvalg, indberettes til kommunalbestyrelsen, jf. partiregnskabslo-

vens § 3, stk. 4.
10

 

 

Denne oplysning, der fremover skal fremgå af regnskabet, er alene at betragte som en 

serviceoplysning, der fortæller, hvor man kan finde oplysning om de eventuelle bidrag, 

der er modtaget af kandidater, der er opstillet for partiet. 

 

Partiets landsorganisation vil i regnskabet kunne anvende følgende formulering, der vil 

opfylde kravet i partiregnskabslovens § 3, stk. 4: 

 

”Indberetningspligtige tilskud til kandidater: 

 

Indberetningspligtige tilskud til kandidater, der er opstillet for [indsæt partiets navn] 

til folketingsvalg og regionsrådsvalg, indberettes til regionsrådet og vil blive offent-

liggjort på regionens hjemmeside. Indberetningspligtige tilskud til kandidater, der er 

opstillet for [indsæt partiets navn] til kommunalbestyrelsesvalg, indberettes til 

kommunalbestyrelsen og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. For 

god ordens skyld bemærkes, at [Indsæt partiets navn] ikke ved disse oplysninger 

indestår for, at oplysninger om private tilskud til partiets kandidater bliver indberet-

tet som oplyst.” 

 

5.2.2. Kandidater uden for partierne til folketingsvalg 

Udbetaling af partistøtte til kandidater uden for partierne er fremover betinget af, at 

kandidaten har indsendt en erklæring til økonomi- og indenrigsministeren med oplys-

ning om modtagne private og anonyme bidrag, jf. partistøttelovens § 7 d, stk. 1. 

 

Erklæringen skal indeholde oplysning om: 

1) navn og adresse på bidragsydere, der har ydet et eller flere bidrag, der til-

sammen overstiger 20.000 kr., samt 

2) den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af kan-

didaten. 

 

Det er bidrag modtaget af kandidaten fra og med den 1. juli 2017, der er omfattet af 

indberetningspligten i forbindelse med ansøgning om partistøtte. 

 

5.3. Kandidater til regionsrådsvalg 

Udbetaling af partistøtte til kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte regi-

onsrådsvalg, er fremover betinget af, at tilskudsmodtageren (kandidatlisten) har ind-

sendt en erklæring til regionsrådet med oplysning om følgende: 
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1) navn og adresse på bidragsydere, der har ydet et eller flere bidrag, der til-

sammen overstiger 20.000 kr., til kandidater, der opstiller for kandidatlisten til 

regionsrådsvalg, jf. partistøttelovens § 10 b, stk. 3, 1. og 2. pkt., 

2) hvilken kandidat bidraget er ydet til, jf. partistøttelovens § 10 b, stk. 3, 2. pkt., 

samt 

3) den samlede størrelse af eventuelle anonyme bidrag, der er modtaget af alle 

de kandidater, der opstiller for kandidatlisten til regionsrådsvalg, jf. partistøtte-

lovens § 10 b, stk. 3, 3. pkt.
11

 

 

Erklæringen skal omfatte samtlige kandidater, der opstiller for kandidatlisten til regi-

onsrådsvalg, og erklæringen skal indeholde oplysning herom, jf. partistøttelovens § 10 

b, stk. 3, 4. pkt. Der vil i ansøgningsblanketten blive indsat et felt til denne erklæring. 

 

Hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, der pr. 1. august i 

det seneste regionale valgår (2017) var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal de 

ovenstående oplysninger tillige omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskuds-

modtageren til folketingsvalg, jf. partistøttelovens § 10 b, stk. 4. 

 

Hvis en kandidat, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg eller folke-

tingsvalg, tillige opstiller til kommunalbestyrelsesvalg, skal den ovennævnte erklæring 

også omfatte det eller de bidrag, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbesty-

relsesvalget, jf. partistøttelovens § 10 b, stk. 5. 

 

Det er den regionale kandidatliste, der er forpligtet til at indberette private og anonyme 

bidrag, der er modtaget af kandidater, der er opstillet for tilskudsmodtageren (kandi-

datlisten) til regionsrådsvalg eller folketingsvalg og eventuelt tillige til kommunalbesty-

relsesvalg. På denne baggrund er der i partistøttelovens § 10 b, stk. 6, indsat en pligt 

for kandidaterne til efter anmodning fra kandidatlisten at indberette modtagne tilskud til 

kandidatlisten. Det er op til den enkelte kandidatliste at fastsætte fristen og den nær-

mere procedure for kandidaternes indberetning. 

 

Det er bidrag modtaget af kandidater fra og med den 1. juli 2017, der er omfattet af 

indberetningspligten i forbindelse med ansøgning om partistøtte. 

 

5.4. Kandidater til kommunalbestyrelsesvalg 

Udbetaling af partistøtte til kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte kom-

munalbestyrelsesvalg, er fremover betinget af, at tilskudsmodtageren (kandidatlisten) 

har indsendt en erklæring til kommunalbestyrelsen med oplysning om følgende: 

1) navn og adresse på bidragsydere, der har ydet et eller flere bidrag, der til-

sammen overstiger 20.000 kr., til kandidater, der opstiller for kandidatlisten til 

kommunalbestyrelsesvalg, jf. partistøttelovens § 11 d, stk. 3, 1. og 2. pkt., 

2) hvilken kandidat bidraget er ydet til, jf. partistøttelovens § 11 d, stk. 3, 2. pkt., 

samt 

3) den samlede størrelse af eventuelle anonyme bidrag, der er modtaget af de 

kandidater, der opstiller for kandidatlisten til kommunalbestyrelsesvalg, jf. par-

tistøttelovens § 11 d, stk. 3, 3. pkt.
12

 

 

Erklæringen skal omfatte samtlige kandidater, der opstiller for kandidatlisten til kom-

munalbestyrelsesvalg, og erklæringen skal indeholde oplysning herom, jf. partistøtte-

lovens § 11 d, stk. 3, 4. pkt. Der vil i ansøgningsblanketten blive indsat et felt til denne 

erklæring. 

 

Hvis en kandidat, der opstiller for tilskudsmodtageren til kommunalbestyrelsesvalg, 

tillige opstiller til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, skal ovennævnte erklæring ikke 

omfatte det eller de bidrag, kandidaten har modtaget, jf. partistøttelovens § 11 d, stk. 

4. Disse bidrag skal i stedet indberettes regionalt, se ovenfor afsnit 5.3. 
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Det er den kommunale kandidatliste, der forpligtes til at indberette private og anonyme 

bidrag, der er modtaget af kandidater, der er opstillet for kandidatlisten til kommunal-

bestyrelsesvalg. På denne baggrund er der i partistøttelovens § 11 d, stk. 5, indsat en 

pligt for kandidaterne til efter anmodning fra kandidatlisten at indberette modtagne 

tilskud til kandidatlisten. Det er op til den enkelte kandidatliste at fastsætte fristen og 

den nærmere procedure for kandidaternes indberetning. 

 

Det er bidrag modtaget af kandidater fra og med den 1. juli 2017, der er omfattet af 

indberetningspligten i forbindelse med ansøgning om partistøtte. 

 

6. Præcisering af omfanget af indberetningspligten for regionale kandidatlister 

 

Ordlyden i partistøttelovens § 10 b, stk. 2,
13

 er med lovændringen blevet præciseret. 

 

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regionale organisation for et parti, der 

pr. 1. august i det seneste regionale valgår (2017) var opstillingsberettiget til folke-

tingsvalg, skal de oplysninger, der er nævnt i partistøttelovens § 10 b, stk. 1 (erklæring 

om private og anonyme bidrag), tillige omfatte partiets øvrige organisationer, herunder 

kredsorganisationer, beliggende i vedkommende region, bortset fra partiets kommu-

neorganisationer og eventuelle lokale partiorganisationer i vedkommende kommuner, 

jf. partistøttelovens § 10 b, stk. 2. 

 

Alle partiets kredsorganisationer, der opstiller kandidater til folketingsvalg, er således 

omfattet af indberetningspligten efter partistøttelovens § 10 b, stk. 1. Dette gælder 

også kredsorganisationer, der alene omfatter én kommune eller en del af en kommu-

ne. 

 

7. Revisionspligt 

 

Partier, der har været opstillet til det senest afholdte folketingsvalg eller Europa-

Parlamentsvalg, skal aflægge regnskab over partiets landsorganisations indtægter og 

udgifter, jf. partiregnskabslovens § 3, stk. 1, 1. pkt. Det er fremover et krav, at regn-

skabet skal revideres af en revisor, der er godkendt efter revisorloven, jf. partiregn-

skabslovens § 4, stk. 3.
14

 

 

Bestemmelsen finder første gang anvendelse på regnskaber, der skal aflægges for 

perioden 1. januar til 31. december 2017. 

 

Det er således fremover et krav, at regnskabet er revideret af en revisor, senest når 

regnskabet efter partiregnskabslovens § 5 oversendes til Folketinget, dvs. senest 12 

måneder efter regnskabsårets afslutning. 

 

8. Regulering af beløbsgrænser 

 

8.1. Beløbsgrænsen på 20.000 kr. i partiregnskabsloven og partistøtteloven 

Fra og med den 1. januar 2018 vil beløbsgrænsen på 20.000 kr. blive reguleret årligt 

med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. 

Beløbene afrundes opad til nærmeste beløb, der kan deles med 100 kr. Der henvises 

til partiregnskabslovens § 5 a og partistøttelovens § 12 a.
15

 

 

Beløbsgrænsen på 20.000 kr. relaterer sig til forbuddet mod anonyme bidrag og til, 

hvornår der er åbenhed om private bidrag. 

 

8.2. Offentliggørelse ved bekendtgørelse 
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Økonomi- og Indenrigsministeriet vil hvert år ved bekendtgørelse offentliggøre, hvilken 

regulering der skal finde sted. 

 

Reguleringen af den offentlige partistøtte på både statsligt, regionalt og kommunalt 

niveau vil fremover blive offentliggjort ved samme bekendtgørelse. 

 

Der er ikke ændret ved reguleringen af den offentlige partistøtte. Bemærk dog, at be-

stemmelsen herom er flyttet fra partistøttelovens § 4 a til § 12 a.
16

 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 1193 af 10. novem-

ber 2017 om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2018. Be-

kendtgørelsen findes her. 

 

9. Straf 

 

For god ordens skyld bemærkes, at flere af de nye og ændrede bestemmelser i parti-

regnskabsloven og partistøtteloven er strafbelagte. 

 

Det følger således af partiregnskabslovens § 6 a, stk. 1,
17

 at den, der overtræder § 2 

a, stk. 2 (dvs. modtager anonyme bidrag og undlader at returnere dem eller overføre 

dem til Økonomi- og Indenrigsministeriet), og den, der afgiver urigtige eller mangelful-

de oplysninger efter § 2 b, stk. 1 eller 2, (om anonyme bidrag) eller § 3 (i partiets 

regnskab), straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 

 

Derudover følger det af partistøttelovens § 14 a, stk. 2,
18

 at den, der afgiver urigtige 

eller mangelfulde oplysninger efter § 7 d, stk. 1, § 10 b eller § 11 d (om modtagne 

private bidrag), straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 

 

Endvidere straffes som hidtil den, der afgiver urigtig erklæring efter § 7, stk. 2 og 3, § 

7 a, stk. 3, § 10, stk. 2 og 3, § 10 a, stk. 3, § 11 b, stk. 2 og 3, og § 11 c, stk. 3, med 

bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den 

øvrige lovgivning. Det følger af partistøttelovens § 14 a, stk. 1. Ligeledes straffes som 

hidtil den, der afgiver urigtig erklæring efter partiregnskabslovens § 4, stk. 2, med bø-

de eller fængsel indtil 4 måneder, jf. partiregnskabslovens § 6 a, stk. 2. 

 

Der kan pålægges partiorganisationer (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 

straffelovens 5. kapitel, jf. partiregnskabslovens § 6 a, stk. 3, og partistøttelovens § 14 

a, stk. 3. 

 

10. Mere information 

 

For nærmere oplysninger om baggrunden for og betydningen af lovændringerne kan 

henvises til bemærkningerne til lovforslaget (L 198, FT 2016-17): 

 

http://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l198/20161_l198_som_fremsat.pdf. 

 

Eventuelle spørgsmål til dette orienteringsbrev kan rettes til Økonomi- og Indenrigsmi-

nisteriets valgenhed på adressen valg@oim.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 
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