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Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til
politisk arbejde i regionen 2022-2025 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget den 16. november 2021
1. Indledning og lovgrundlag
Nedenfor følger en orientering til kandidatlister, der har deltaget i regionsrådsvalget
den 16. november 2021, om tilskud efter partistøtteloven til kandidatlistens politiske
arbejde i regionen.
Lovgrundlaget for udbetaling af tilskud til disse kandidatlister er nedenstående to
love:



Partistøtteloven (lovbekendtgørelse nr. 973 af 11. august 2017 om økonomisk
støtte til politiske partier m.v.)
Partiregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 139 af 7. februar 2019 om private
bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber)

Reglerne er desuden beskrevet nærmere i partistøttevejledningen (vejledning nr. 9338
af 9. juni 2020 om visse spørgsmål vedrørende partistøtte).
2. Hvem er tilskudsberettiget?
En kandidatliste, der har deltaget i regionsrådsvalget den 16. november 2021 og har
fået mindst 500 stemmer, har ret til tilskud fra regionen til kandidatlistens politiske
arbejde i regionen i 2022-2025.
En kandidatliste, der har fået færre end 500 stemmer, og som ved valget indgik i et
listeforbund, har dog ret til tilskud, hvis listeforbundet har fået mindst 500 stemmer.
Der var ingen listeforbund ved regionsrådsvalget i 2021.
Se partistøttelovens § 3.
3. Hvor stort er tilskuddet?
Tilskudsbeløbet pr. stemme reguleres hvert år den 1. januar og offentliggøres ved bekendtgørelse.
Tilskudsbeløbet pr. stemme ved udbetaling af partistøtte for 2022 på baggrund af deltagelse i regionsrådsvalg er reguleret i § 3 i bekendtgørelse nr. 1787 af 31. august 2021
om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2022.
Tilskudsbeløbene for 2023-2025 vil på samme måde blive reguleret ved bekendtgørelse. Indenrigs- og Boligministeriet udsender særskilt meddelelse herom til samtlige
kommuner, regioner og partiernes landsforeninger.

Tilskudsbeløbet pr. stemme for 2022 er 5,00 kr.
Tilskudsbeløbet for den enkelte kandidatliste udregnes i 2022-2025 på baggrund af
kandidatlistens antal stemmer ved regionsrådsvalget i 2021.
Se partistøttelovens § 12 a.
4. Hvad må man bruge tilskuddet til?
4.1. Generelt
Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i regionen inden for det kalenderår, tilskuddet vedrører (tilskudsåret), og det politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes
til, skal finde sted i dette kalenderår. Derfor kan der ikke ved opgørelsen af påregnede
og afholdte udgifter (se pkt. 7 og 8) medregnes udgifter til ydelser, der er leveret inden
tilskudsårets begyndelse, og der kan heller ikke medregnes udgifter til forudbetaling af
ydelser, der først leveres efter tilskudsårets udløb.
4.2. 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 (kandidatlistens) organisation eller medlemmer eller mod andre organisationer inden for eller uden for regionen eller mod vælgerne inden for regionen.
Tilskuddet kan 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 folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg, ligesom det må anvendes i forbindelse med
kommunalbestyrelsesvalg i de kommuner, der er beliggende i regionen. Tilskuddet må
ligeledes anvendes i forbindelse med folkeafstemninger, herunder landsdækkende
folkeafstemninger.
Den politiske aktivitet behøver ikke nødvendigvis blive udført af tilskudsmodtageren
selv. En tilskudsmodtager, der er den regionale organisation for et parti, må derfor
f.eks. godt overføre penge til partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, 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.
Se partistøttelovens § 1, stk. 2 og 3.
5. Hvordan søger man om tilskud?
5.1. Generelt
Tilskud ydes efter ansøgning, og ansøgningen skal indgives til regionsrådet. Der skal
indgives ansøgning for hver kandidatliste, der ønsker at få udbetalt tilskud.
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KL og Indenrigs- og Boligministeriet udarbejder hvert år et skema til brug for ansøgning om tilskud for det pågældende år. Ansøgningsskemaet kan hentes på Indenrigsog Boligministeriets valghjemmeside:
https://valg.im.dk/valg/partistoette/ansoegnings-og-udbetalingsblanketter/.
Ansøgningsskemaet tager højde for de oplysninger og erklæringer, som kandidatlisten
skal indgive som betingelse for modtagelse af tilskud. Det er ikke en betingelse for at få
udbetalt tilskud, at ansøgningsskemaet benyttes.
Ansøgningsskemaet indeholder således dels et felt for den erklæring om kandidatlistens mindst påregnede udgifter til politisk arbejde i tilskudsåret, som tilskudsmodtageren skal afgive, se pkt. 7, dels et felt for den foreskrevne erklæring om mindst afholdte udgifter til politisk arbejde i kalenderåret før tilskudsåret, se pkt. 8. Ansøgningsskemaet indeholder også et felt til brug for erklæringen vedrørende tilskud fra
private tilskudsydere, se pkt. 10, et felt til brug for erklæringen vedrørende anonyme
tilskud, se pkt. 11, samt et felt til brug for erklæringen vedrørende private og anonyme
tilskud modtaget af opstillede kandidater, se pkt.12.
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 2022, skal ansøgningen senest
være indgivet den 31. december 2022.
Der er ikke nogen frist for, hvornår ansøgningen tidligst kan indgives, men der kan
ikke udbetales tilskud forud for det kalenderår, tilskuddet vedrører.
5.3. Hvem skal underskrive ansøgningen (og erklæringerne)?
Hvis det i skemaet til brug for anmeldelsen af kandidatlisten til deltagelse i regionsrådsvalget i 2021 er angivet, hvilken forening eller hvilke vælgere i regionen der er
berettiget til på kandidatlistens vegne at ansøge om tilskud, 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 for et parti, der var opstillingsberettiget til
folketingsvalg pr. 1. august 2021, skal ansøgningen underskrives af en repræsentant for vedkommende partiorganisation. Vedkommende partiorganisation
vil normalt være partiets regionale organisation (eventuelt en af partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, i regionen). Hvis en sådan
ikke findes, kan landsorganisationen indtræde som ansøger om tilskud. Det
beror på partiets egne regler, hvem der kan optræde som repræsentant for
partiorganisationen.
B) For kandidatlister, der ikke er opstillet for et parti, der var opstillingsberettiget
til folketingsvalg pr. 1. august 2021 (lokallister), skal ansøgningen underskrives af enten kandidatlistens repræsentant eller af en anden person, der er berettiget til at optræde som repræsentant for kandidatlisten.
6. Hvornår og hvordan udbetales tilskuddet?
Tilskuddet udbetales efter ansøgning for et kalenderår ad gangen. En kandidatliste,
der har deltaget i regionsrådsvalget i 2021, kan første gang få udbetalt tilskud for 2022
og sidste gang for 2025.
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Udbetalingen af tilskuddet for et givet år sker på én gang, når regionsrådet har konstateret, at betingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt. Hvis der er udbetalt et tilskud,
der er mindre end det tilskud, som kandidatlisten højst kan få udbetalt, kan der dog
indgives en (eller flere) supplerende ansøgning(er) om det resterende tilskudsbeløb, se
pkt. 7.
Se partistøttelovens § 9.
7. Erklæring om mindst påregnede udgifter i indeværende kalenderår
Det er en betingelse for at få udbetalt tilskud, at tilskudsmodtageren (kandidatlisten)
har indsendt en erklæring til regionsrådet om, hvilke udgifter der mindst påregnes
afholdt til politisk arbejde i regionen i det kalenderår, tilskuddet vedrører.
Ansøgningsskemaet indeholder et felt til brug for denne erklæring.
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 kan
derfor ikke udbetales mere i tilskud, end hvad tilskudsmodtageren påregner at afholde
af udgifter til politisk arbejde.
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
eller lignende til regionsrådet for det pågældende kalenderår.
Hvis en tilskudsmodtager har påregnet at afholde færre udgifter til politisk arbejde i
regionen, end hvad der svarer til det beløb, som tilskudsmodtageren højst er berettiget
til at få udbetalt i tilskud, og viser det sig efter ansøgningens indgivelse og erklæringen
herom og tilskuddets udbetaling, at tilskudsmodtageren påregner at afholde flere udgifter til politisk arbejde i regionen end først oplyst, kan tilskudsmodtageren indgive
en eller flere supplerende ansøgning(er) og erklæring(er) om det ikke udbetalte tilskud
i det år, tilskuddet vedrører.
Erklæringen (og evt. supplerende ansøgning og erklæring) skal være indsendt inden
udgangen af det kalenderår, tilskuddet vedrører, og skal underskrives af en person, der
er berettiget hertil, se pkt. 5.3.
Se partistøttelovens § 10.
8. Erklæring om mindst afholdte udgifter i seneste kalenderår
Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) har modtaget tilskud for et eller flere foregående kalenderår, er udbetaling af tilskud for det aktuelle kalenderår betinget af, at
tilskudsmodtageren har indsendt en erklæring til regionsrådet med oplysning om,
hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk arbejde i regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget.
Ansøgningsskemaet indeholder et felt til brug for denne erklæring.
Erklæringen om mindst afholdte udgifter skal kun indgives, hvis tilskudsmodtageren
senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2017 eller senere. Hvis tilskudsmodtageren ikke tidligere har modtaget tilskud eller alene har modtaget tilskud for kalenderår,
der ligger før 2017, skal erklæringen om afholdte udgifter ikke indgives.
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Det er en betingelse for at få udbetalt det fulde tilskud for det aktuelle kalenderår, at
de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i regionen i det seneste kalenderår, hvor
tilskud er modtaget, mindst svarer til det udbetalte tilskud for dette kalenderår.
Hvis de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i regionen i det seneste kalenderår,
hvor tilskud er modtaget, kun delvis svarer til det udbetalte tilskud for dette kalenderår, fradrages et beløb svarende til det ikke anvendte tilskudsbeløb ved udbetaling af
tilskud for det aktuelle kalenderår.
Erklæringen skal være indsendt inden udgangen af det aktuelle kalenderår, hvor tilskud ønskes udbetalt, og skal underskrives af en person, der er berettiget hertil, se pkt.
5.3.
Se partistøttelovens § 10 a.
9. Årlig regulering af beløbsgrænsen, der relaterer sig til private og anonyme
tilskud
Beløbsgrænsen, der relaterer sig til private og anonyme tilskud (se pkt. 10-12), bliver
reguleret årligt, og reguleringen offentliggøres ved bekendtgørelse.
I 2021 er beløbsgrænsen 21.900 kr.
Beløbsgrænsen for 2022 er reguleret i § 1 i bekendtgørelse nr. 1787 af 31. august 2021
om regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2022.
I 2022 er beløbsgrænsen 22.200 kr.
Beløbsgrænsen for 2023-2025 vil på samme måde blive reguleret ved bekendtgørelse.
Indenrigs- og Boligministeriet udsender særskilt meddelelse herom til samtlige kommuner, regioner og partiernes landsforeninger.
10. Erklæring med oplysninger om tilskud fra private tilskudsydere
10.1. Erklæringen
Det er en betingelse for at få udbetalt tilskud, at tilskudsmodtageren (kandidatlisten)
har indsendt en erklæring til regionsrådet med oplysning om, hvorvidt tilskudsmodtageren i det foregående kalenderår fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller
flere tilskud, der tilsammen overstiger beløbsgrænsen (se pkt. 9). Er dette tilfældet,
skal tilskudsyderens navn og adresse oplyses. Selve beløbet på tilskuddet skal ikke
oplyses.
Ansøgningsskemaet indeholder i bilaget et felt til brug for denne erklæring.
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.
Er tilskudsmodtageren den regionale organisation for et parti, der pr. 1. august 2021
var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal de ovennævnte oplysninger også omfatte tilskud, der er modtaget af partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, i regionen. Derimod skal oplysningerne ikke omfatte partiets kommuneorganisationer og eventuelle lokale partiorganisationer beliggende i vedkommende kommuner.
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Erklæringen skal være indsendt inden udgangen af det aktuelle kalenderår, hvor tilskud ønskes udbetalt, og skal underskrives af en person, der er berettiget hertil, se
ovenfor under pkt. 5.3.
Se partistøttelovens § 10 b, stk. 1 og 2, og partistøttevejledningens afsnit 4-7.
10.2. 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.
10.3. Hvad forstås der ved ”tilskud”?
Et ”tilskud” vil normalt bestå i et pengebeløb, men ydelse af støtte på anden måde vil
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 af tilskuddet for tilskudsmodtageren mere end beløbsgrænsen, skal tilskuddet medtages i erklæringen til regionsrådet om modtagne tilskud
over beløbsgrænsen.
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, er ikke 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.
11. Forbud mod anonyme tilskud
11.1. Generelt
Der gælder et forbud for kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte regionsrådsvalg, mod at modtage anonyme tilskud over beløbsgrænsen (se pkt. 9).
Forbuddet gælder for alle kandidatlister, der har deltaget i valget, og er ikke betinget
af, at kandidatlisten er berettiget til tilskud eller ansøger herom.
Det er kun tilskud over beløbsgrænsen, der ydes anonymt, der er omfattet af forbuddet.
Se partiregnskabslovens § 2 a, stk. 1, og partistøttevejledningens afsnit 1.3.3.
11.2. Hvad er et ”anonymt tilskud”?
Ved et ”anonymt tilskud” forstås et tilskud, hvor tilskudsmodtageren (kandidatlisten)
reelt ikke er bekendt med tilskudsyderens identitet. Der er således tale om situationer,
hvor tilskudsyderen ikke har givet sig til kende i forbindelse med ydelsen af tilskuddet,
og hvor kandidatlisten heller ikke på anden måde efterfølgende er blevet bekendt med

6

identiteten på tilskudsyderen. Er tilskudsmodtageren bekendt med tilskudsyderens
identitet, er der ikke tale om et anonymt tilskud.
En tilskudsmodtager vil ikke være berettiget til at imødekomme et ønske fra tilskudsyderen om at være anonym med den konsekvens, at der ikke i erklæringen til regionsrådet skal gives oplysning om tilskudsyderens navn og adresse for så vidt angår tilskud
over beløbsgrænsen.
11.3. Hvad skal kandidatlisten gøre, hvis et anonymt tilskud modtages?
Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud over beløbsgrænsen, skal kandidatlisten returnere hele tilskuddet til tilskudsyder inden 30 dage fra modtagelsen. Tilskud, der ikke kan returneres til tilskudsyderen (f.eks. fordi kandidatlisten ikke er
bekendt med identiteten på tilskudsyderen), skal overføres til en konto hos Indenrigsog Boligministeriet inden for samme frist.
Tilskud, der skal overføres til Indenrigs- og Boligministeriet, skal indsættes på følgende bankkonto:
Reg.nr. 0216 kontonummer 4069167020
Overførslen skal påføres teksten: ”Anonymt bidrag partistøtte”. Samtidig med overførslen skal ministeriet orienteres skriftligt herom, f.eks. via mail til valg@im.dk.
Hvis et tilskud er overført til kontoen hos Indenrigs- og Boligministeriet, kan tilskudsyderen dog indtil seks måneder efter, at tilskuddet er overført, kræve dette tilbagebetalt fra Indenrigs- og Boligministeriet. Tilskud, der ikke er krævet tilbagebetalt, tilfalder statskassen.
Se partiregnskabslovens § 2 a, stk. 2-4.
11.4. Kandidatlister, der ansøger om tilskud
Udbetaling af tilskud er betinget af, at kandidatlisten har indsendt en erklæring med
oplysning om:
1)

den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af kandidatlisten,
2) den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til den anonyme tilskudsyder, samt
3) den samlede størrelse af de beløb, der er overført til en konto hos Indenrigsog Boligministeriet.
Ansøgningsskemaet indeholder (i bilaget) et felt til brug for denne erklæring.
Er tilskudsmodtageren den regionale organisation for et parti, der pr. 1. august 2021
var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal de ovennævnte oplysninger også omfatte tilskud, der er modtaget af partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, i regionen. Derimod skal oplysningerne ikke omfatte partiets kommuneorganisationer og eventuelle lokale partiorganisationer beliggende i vedkommende kommuner.
Erklæringen skal være indsendt inden udgangen af det aktuelle kalenderår, hvor tilskud ønskes udbetalt, og skal underskrives af en person, der er berettiget hertil, se pkt.
5.3.
Se partistøttelovens § 10 b, stk. 1 og 2.
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11.5. Kandidatlister, der ikke er berettiget til tilskud eller ikke ansøger om tilskud
Den situation, hvor en kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte regionsrådsvalg, ikke er berettiget til tilskud eller ikke ansøger herom, men har modtaget et
anonymt tilskud over beløbsgrænsen, er reguleret i partiregnskabslovens § 2 b, stk. 1.
Baggrunden for bestemmelsen er, at kandidatlister, der ikke ansøger om tilskud, ikke
skal indsende en erklæring om modtagne tilskud. Forbuddet mod anonyme tilskud
gælder imidlertid alle kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte regionsrådsvalg.
Hvis en kandidatliste, der ikke er berettiget til tilskud eller ikke ansøger herom, modtager et eller flere anonyme tilskud over beløbsgrænsen, skal kandidatlisten indsende
en erklæring til regionsrådet med oplysning om følgende:
1)

den samlede størrelse af samtlige eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget
af kandidatlisten (dvs. inklusiv anonyme tilskud under beløbsgrænsen),
2) den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til den anonyme tilskudsyder, samt
3) den samlede størrelse af de beløb, der er overført til en konto hos Indenrigsog Boligministeriet.
Kandidatlisten er alene forpligtet til at indsende erklæringen for kalenderår, hvor kandidatlisten har modtaget et anonymt tilskud over beløbsgrænsen, og erklæringen skal
indsendes inden udgangen af det efterfølgende kalenderår.
Der er ikke udarbejdet et skema til brug for erklæringen. Kandidatlisten vil imidlertid
kunne anvende nedenstående formulering til brug for erklæringen, der vil opfylde
kravet i partiregnskabslovens § 2 b, stk. 1:
”Erklæring om anonyme tilskud modtaget i [indsæt årstal]
[Indsæt kandidatlistens navn] erklærer hermed at have modtaget og returneret henholdsvis overført nedenstående anonyme tilskud i [indsæt årstal]:
1)

Den samlede størrelse af samtlige modtagne anonyme tilskud, herunder anonyme tilskud under beløbsgrænsen: [indsæt beløb]
2) Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsyder: [indsæt
beløb]
3) Den samlede størrelse af anonyme tilskud overført til en konto hos Indenrigsog Boligministeriet: [indsæt beløb]
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens § 6 a.
[Dato og underskrift]”
Se partiregnskabslovens § 2 b, stk. 1.
12. Private og anonyme tilskud til opstillede kandidater
Udbetaling af tilskud til kandidatlister, der har deltaget i det senest afholdte regionsrådsvalg, er betinget af, at tilskudsmodtageren (kandidatlisten) har indsendt en erklæring til regionsrådet med oplysning om private og anonyme tilskud over beløbsgrænsen modtaget af opstillede kandidater.
Erklæringen skal indeholde oplysning om følgende:
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1)

navn og adresse på tilskudsydere, der har ydet et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger beløbsgrænsen (se pkt. 9), til kandidater, der opstiller for
kandidatlisten til regionsrådsvalg (og i visse tilfælde folketingsvalg og kommunalbestyrelsesvalg, se nedenfor),
2) hvilken kandidat tilskuddet er ydet til, samt
3) den samlede størrelse af eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget af de
kandidater, der opstiller for kandidatlisten til regionsrådsvalg (og i visse tilfælde folketingsvalg og kommunalbestyrelsesvalg, se nedenfor).
Er tilskudsmodtageren den regionale organisation for et parti, der pr. 1. august 2021
var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal de ovennævnte oplysninger også omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg.
Hvis en kandidat, der opstiller for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg og/eller
folketingsvalg, tillige opstiller til kommunalbestyrelsesvalg, skal ovennævnte oplysninger også omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget. Disse tilskud skal således ikke indberettes på kommunalt niveau.
Ansøgningsskemaet indeholder (i bilaget) et felt til brug for denne erklæring.
Erklæringen skal omfatte samtlige kandidater, der er omfattet af kandidatlistens indberetningspligt, og erklæringen skal indeholde oplysning herom. Ansøgningsskemaet
indeholder (i bilaget) et felt til brug for denne erklæring.
Det er den regionale kandidatliste, der har pligt til at indberette private og anonyme
tilskud, der er modtaget af kandidater, der er opstillet for tilskudsmodtageren til regionsrådsvalg og/eller folketingsvalg og eventuelt tillige til kommunalbestyrelsesvalg. 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 nærmere procedure for kandidaternes indberetning (til kandidatlisten).
Se partistøttelovens § 10 b, stk. 3-6.
13. Offentliggørelse af erklæringer i pkt. 10-12
Erklæringerne om private og anonyme tilskud modtaget af kandidatlister og opstillede
kandidater offentliggøres af regionsrådet på regionens hjemmeside.
Ansøgningsskemaet er udformet således, at det indeholder et ansøgningsskema, et
bilag og en vejledning. Bilaget skal indeholde oplysninger om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater, dvs. de oplysninger, der skal offentliggøres. Det er derfor bilaget, der bliver offentliggjort.
Se partistøttelovens § 10 b, stk. 7, og partiregnskabslovens § 2 b, stk. 1, sidste pkt.
14. Straf
Den, der afgiver urigtig erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde eller om
afholdte udgifter til politisk arbejde i regionen (partistøttelovens § 10, stk. 2 og 3, og §
10 a, stk. 3), 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 kandidatlisten eller opstillede kandidater (partistøttelovens § 10 b), straffes med
bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
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Den, der overtræder bestemmelsen om håndtering af anonyme tilskud over beløbsgrænsen (partiregnskabslovens § 2 a, stk. 2), og den, der afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger i erklæringen om anonyme tilskud over beløbsgrænsen (når der ikke
samtidig ansøges om tilskud) (partiregnskabslovens § 2 b, stk. 1), straffes med bøde
eller fængsel indtil 4 måneder.
Der kan pålægges partiorganisationer (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i
straffelovens 5. kapitel.
Se partistøttelovens § 14 a og partiregnskabslovens § 6 a, stk. 1 og 3.
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