Orientering til kandidatlister
om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 – 2017 på grundlag af
deltagelse i regionsrådsvalget i 2013.

1. Indledning
Nedenfor følger en orientering til kandidatlister, der har deltaget i regionsrådsvalget den 19.
november 2013, om tilskud efter lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) til politisk arbejde i regionen.
2. Hvem er tilskudsberettiget?
En kandidatliste, der har deltaget i regionsrådsvalget den 19. november 2013 i regionen og har
fået mindst 500 stemmer ved valget, har ret til tilskud fra regionen til kandidatlistens politiske
arbejde i regionen.
En kandidatliste, der har fået færre end 500 stemmer, og som i henhold til den kommunale og
regionale valglov indgik i et listeforbund, har dog ret til tilskud, hvis listeforbundet har fået 500
stemmer eller derover.
3. Hvor stort er tilskuddet?
Tilskuddet udgør årligt et bestemt beløb for hver stemme, kandidatlisten har fået ved regionsrådsvalget den 19. november 2013. Tilskud kan dog kun udbetales i det omfang, de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt. Disse betingelser fremgår af pkt. 7-9 nedenfor.
Tilskudsbeløbet reguleres hvert år den 1. januar. Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender
hvert år meddelelse herom til regionsrådene og oplyser desuden tilskudsbeløbets størrelse på
ministeriets valghjemmeside valg.oim.dk.
Tilskudsbeløbet for hver stemme udgør 4,25 kr. for 2014.
4. Hvad må man bruge tilskuddet til?
Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i regionen inden for det kalenderår, tilskuddet vedrører, og det politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i dette kalenderår. Derfor kan der ved opgørelse af påregnede/afholdte udgifter (se pkt. 7 og 8 nedenfor) ikke
medregnes udgifter til ydelser, der er leveret inden anvendelsesperiodens begyndelse, og der
kan heller ikke medregnes udgifter til forudbetaling af ydelser, der først leveres efter anvendelsesperiodens udløb.
4.1. Hvad er ”politisk arbejde”?
”Politisk arbejde” er i lovens forstand enhver aktivitet, der tager sigte på at fremme valg her i
landet af en eller flere kandidater eller fremme et bestemt resultat af en folkeafstemning her i
landet ved at udbrede kendskabet til bestemte politiske synspunkter, at etablere og drive organisationer, at samarbejde med andre organisationer eller på anden måde.
Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i regionen, der retter sig mod tilskudsmodtagerens
organisation eller medlemmer eller mod andre organisationer inden for eller uden for regionen
eller mod vælgerne inden for regionen.
Tilskuddet vil kunne anvendes til politisk arbejde, der retter sig mod vælgerne i regionen, uanset
om det organ, der skal vælges kandidater til, er et andet end regionsrådet. Tilskuddet må således anvendes til politisk arbejde i regionen i forbindelse med valg til Folketinget og EuropaParlamentet, ligesom det må anvendes i forbindelse med valg til kommunalbestyrelsen i den
region, hvori de(n) pågældende kommune(r) er beliggende. Tilskuddet må ligeledes anvendes i
forbindelse med folkeafstemninger, herunder landsdækkende folkeafstemninger.
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Den politiske aktivitet behøver ikke nødvendigvis blive udført af tilskudsmodtageren selv. En
tilskudsmodtager, der er regionsorganisationen for et parti, må derfor f.eks. godt overføre penge
til partiets eventuelle lokale partiorganisationer i regionen til udførelse af politisk arbejde. Selve
pengeoverførslen kan dog ikke anses for en politisk aktivitet. Det er således en betingelse for at
betragte et givet tilskud som anvendt til politisk arbejde, at den organisation, der har modtaget
de overførte penge, har anvendt beløbet til de politiske aktiviteter, der er omfattet af partistøtteloven.
De anførte eksempler på tilskuddets anvendelse er ikke udtømmende.
5. Hvordan søger man om tilskud?
5.1. Generelt
Tilskud ydes efter ansøgning. Ansøgningen indgives til regionsrådet.
Ansøgningsskema fås hos regionen. Ansøgningsskemaet kan også benyttes til at afgive de
erklæringer, der er nævnt under pkt. 7-9. Det er dog ikke en betingelse for at få tilskud, at der
benyttes et ansøgningsskema.
I ansøgningen skal der gives oplysning om en konto i et pengeinstitut, hvor tilskuddet kan udbetales til. Kontoen skal være ansøgerens (eventuelt vedkommende (parti)organisations) NemKonto.
5.2. Hvornår skal ansøgningen indgives?
Ansøgning om tilskud skal indgives inden udgangen af hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. Søger man f.eks. partistøtte for 2014, skal ansøgningen være modtaget i regionen
senest den 31. december 2014.
Der er derimod ikke nogen frist for, hvornår ansøgningen tidligst kan indgives. Ansøgning om
tilskud vil derfor kunne indgives inden begyndelsen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt
tilskud. Tilskud kan dog ikke udbetales forud for det kalenderår, det vedrører, se nedenfor pkt.
6. Tilskud kan heller ikke udbetales, inden kandidatlisten har indsendt de erklæringer, der er
nævnt i pkt. 7-9 nedenfor.
5.3. Hvem skal underskrive ansøgningen?
Er det i skemaet til brug for anmeldelsen af kandidatlisten til deltagelse i regionalvalget 2013
angivet, hvem der er berettiget til at indgive ansøgning om partistøtte, skal ansøgningen underskrives af en repræsentant for den angivne forening eller af en af de angivne vælgere.
Er der ikke foretaget sådan anmeldelse, gælder følgende:
A) For kandidatlister, der er opstillet af et parti, der var opstillingsberettiget til folketingsvalg
pr. 1. august 2013, skal ansøgningen underskrives af en repræsentant for vedkommende partiorganisation. Vedkommende partiorganisation vil normalt være partiets regionsorganisation (eventuelt en lokal partiorganisation i regionen). Hvis en sådan ikke (mere)
findes, kan landsorganisationen indtræde som ansøger om tilskud.

B) For kandidatlister, der ikke er opstillet af et parti, der var opstillingsberettiget til folketingsvalg pr. 1. august 2013 (lokallister), skal ansøgningen underskrives af enten kandidatlistens kontaktperson eller af en anden person, der er berettiget til at optræde som
repræsentant for kandidatlisten.
Der skal ansøges for hver kandidatliste, også for så vidt angår kandidatlister, der er opstillet
med samme bogstavbetegnelse, herunder kandidatlister, der er indgået i listeforbund.
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6. Hvornår og hvordan udbetales tilskuddet?
Tilskuddet udbetales for et kalenderår. På grundlag af regionsrådsvalget 2013 udbetales tilskud
første gang for 2014 og sidste gang for 2017.
Udbetalingen af tilskuddet sker på én gang, når regionsrådet har konstateret, at betingelserne
for at udbetale tilskud er opfyldt, herunder at de erklæringer, der er nævnt nedenfor i pkt. 7-9, er
indsendt.
I visse tilfælde kan tilskud udbetales i to eller flere omgange, se herved pkt. 10 nedenfor. Tilskud kan dog ikke udbetales før det kalenderår, det vedrører.
7. Erklæring om påregnede udgifter
Udbetaling af tilskud for det aktuelle kalenderår kan først ske, når tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til regionsrådet om, hvilke udgifter der mindst påregnes afholdt til politisk
arbejde i regionen i dette kalenderår.
Udbetaling af tilskud kan kun ske i det omfang, tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter
til politisk arbejde i regionen i det kalenderår, tilskuddet vedrører.
Der stilles ikke krav om, at erklæringen nødvendigvis skal vedrøre de samlede udgifter, som
tilskudsmodtageren påregner at afholde.
Afgivelse af erklæring om påregnede udgifter vil efter omstændighederne forudsætte, at tilskudsmodtageren har udarbejdet et budget eller lignende for det pågældende kalenderår. Der
stilles dog ikke krav om, at tilskudsmodtageren indsender et budget til regionsrådet for det pågældende kalenderår.
Erklæringen skal være indsendt inden udgangen af det aktuelle kalenderår, hvor tilskud ønskes
udbetalt, og skal underskrives af den kompetente person, se ovenfor under pkt. 5.3. Erklæringen kan indsendes forud for dette kalenderår.
8. Erklæring om afholdte udgifter
For udbetaling af tilskud fra og med 2014 kan udbetaling af tilskud for det aktuelle kalenderår
først ske, når tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til regionsrådet om, hvilke udgifter
der mindst er afholdt til politisk arbejde i regionen i det kalenderår, hvor tilskudsmodtageren
senest har modtaget tilskud.
Erklæringen om afholdte udgifter skal kun gives, hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget
tilskud for kalenderåret 2009 eller senere.
Det er en betingelse for at få udbetalt det fulde tilskud for det aktuelle kalenderår fra og med
2014, at de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i regionen i det seneste kalenderår, hvor
tilskud er modtaget, mindst svarer til det fulde tilskud for dette kalenderår.
Ved det fulde tilskud for et kalenderår forstås det tilskud, som modsvarer de påregnede udgifter
til politisk arbejde i regionen i det pågældende kalenderår.
Erklæringen skal være indsendt inden udgangen af det aktuelle kalenderår, hvor tilskud ønskes
udbetalt, og skal underskrives af den kompetente person, se pkt. 5.3. ovenfor. Erklæringen kan
indsendes forud for dette kalenderår, dog tidligst når tilskudsmodtageren rent faktisk har afholdt
de nævnte udgifter i det nævnte seneste kalenderår.
9. Erklæring med oplysninger om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere
Udbetaling af tilskud for det aktuelle kalenderår kan først ske, når tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til regionsrådet med oplysning om, hvorvidt tilskudsmodtageren i det foregå-
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ende kalenderår fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. Er dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses.
Det afgørende er størrelsen af det samlede tilskudsbeløb i det pågældende kalenderår til den
pågældende tilskudsmodtager. Det er således uden betydning, om et tilskud på f.eks. 30.000 kr.
fra samme private tilskudsyder ydes på én gang, eller om det ydes i årets løb i mindre rater.
Erklæringen skal endvidere indeholde oplysning om
1) den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud og
2) størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end 20.000 kr.
Er tilskudsmodtageren regionsorganisationen for et parti, der pr. 1. august 2013 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal de ovennævnte oplysninger også omfatte tilskud, der er modtaget af partiets eventuelle lokale partiorganisationer i regionen.
Erklæringen skal være indsendt inden udgangen af det aktuelle kalenderår, hvor tilskud ønskes
udbetalt, og skal underskrives af den kompetente person, se pkt. 5.3. ovenfor.
Erklæringen kan tidligst indsendes ved udløbet af det foregående kalenderår.
Hvad er en ”privat tilskudsyder”?
En ”privat tilskudsyder” kan være såvel en fysisk person som en juridisk person, herunder kollektive private sammenslutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervsvirksomheder, fonde og foreninger.
Hvad er et ”anonymt tilskud”?
Et tilskud er et ”anonymt tilskud” i det omfang, tilskuddet er ydet uden angivelse af tilskudsyderens navn, og hvor tilskudsmodtageren heller ikke på anden måde kan antages at være bekendt
med giverens identitet. Kender tilskudsmodtageren tilskudsyderens identitet, er der ikke tale om
et anonymt tilskud. En tilskudsmodtager kan ikke imødekomme et ønske fra tilskudsyderen om
at være anonym for at undgå, at der i erklæringen til regionsrådet skal gives oplysning om tilskudsyderens navn og adresse for så vidt angår tilskud på mere end 20.000 kr.
Hvad forstås der ved ”tilskud”?
Et ”tilskud” vil normalt bestå i et pengebeløb, men ydelse af støtte på anden måde vil dog efter
omstændighederne også kunne udgøre et tilskud i lovens forstand.
I vurderingen af, om en støtte i form af andet end pengebeløb har karakter af tilskud i partistøttelovens forstand, indgår bl.a., om der er tale om en ydelse, der sædvanligvis opgøres i penges
værdi.
Er der f.eks. tale om en ydelse, som den, der leverer ydelsen, normalt tager betaling for som led
i en erhvervsmæssig virksomhed, f.eks. udlån af lokaler til et politisk møde som der normalt
tages betaling for, annoncer i dagblade eller elektroniske medier m.v., eller må ydelsen på anden måde siges at træde i stedet for et pengebeløb, taler det for at betragte ydelsen som tilskud
i lovens forstand. Er der tale om tilskud i lovens forstand, og udgør værdien for tilskudsmodtageren heraf over 20.000 kr., skal tilskuddet medtages i erklæringen til regionsrådet om modtagne tilskud på mere end 20.000 kr.
En ydelse i form af personlig arbejdsindsats ydet af medlemmer og bekendte, som udføres frivilligt og ulønnet, f.eks. ophængning af plakater i forbindelse med valgkamp, vil ikke være et tilskud i lovens forstand. Det samme gælder ved privates gratis udlån af lokaler og genstande, i
det omfang de pågældende private ikke driver erhvervsmæssig virksomhed af den pågældende
art.
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10. Supplerende ansøgning om tilskud og supplerende erklæring om påregnede udgifter
Har en tilskudsmodtager fået udbetalt et tilskud, der er mindre end det tilskud, som tilskudsmodtageren højst kan få udbetalt, og viser det sig efter ansøgningens indgivelse og tilskuddets udbetaling, at tilskudsmodtageren påregner at afholde flere udgifter til politisk arbejde i regionen
end først oplyst, kan tilskudsmodtageren indgive supplerende ansøgning om udbetaling af et
supplerende tilskud til politisk arbejde inden for beløbsrammen, jf. pkt. 3, svarende til stigningen
i de påregnede udgifter hertil. Den supplerende ansøgning skal vedlægges en supplerende
erklæring herom.
Supplerende ansøgning og supplerende erklæring er en betingelse for, at supplerende tilskud
kan udbetales.
Der kan indgives supplerende ansøgning med tilhørende supplerende erklæring og udbetales
supplerende tilskud mere end én gang.
Supplerende ansøgning og supplerende erklæring skal være indsendt inden udgangen af det
aktuelle kalenderår, hvor tilskud ønskes udbetalt, og skal underskrives af den kompetente person, se pkt. 5.3. ovenfor.
11. Straf
Den, der afgiver urigtig erklæring og eventuelt supplerende erklæring om påregnede udgifter til
politisk arbejde eller om afholdte udgifter til politisk arbejde i regionen, straffes med bøde eller
fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.
Den, der afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger om private og anonyme tilskud til tilskudsmodtagere (kandidatlister), der modtager tilskud på grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalg, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Der kan pålægges partiorganisationer (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
12. Lovgrundlag
Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (se lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december
2006)

