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Beløbsgrænse og støttebeløb ved udbetaling af partistøtte for 2023  

Indenrigs- og Boligministeriet skal hermed orientere om, at støttebeløbene for 2023 på 

baggrund af deltagelse i folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunalbestyrelsesvalg er 

blevet offentliggjort ved bekendtgørelse nr. 1287 af 8. september 2022 om regulering af 

beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2023. Bekendtgørelsen er vedlagt dette 

brev og kan endvidere findes her.    

Selve reguleringen 

Det følger af partistøttelovens § 12 a, stk. 1, 1. pkt., at støttebeløbene pr. stemme skal 

reguleres hvert år den 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten 

for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. 

Ved § 2 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1204 af 16. august 2022 om satsregule-

ringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten for finansåret 2023 

er det fastsat, at tilpasningsprocenten for finansåret 2023 udgør 1,0.  

Beløbene afrundes opad til nærmeste beløb, der kan deles med 25 øre, jf. partistøtte-

lovens § 12 a, stk. 1, 2. pkt. Reguleringen sker på grundlag af de beløb, der var gældende 

på reguleringstidspunktet før afrunding, jf. partistøttelovens § 12 a, stk. 2. 

Støttebeløbene for 2023 
 

Folketingsvalg 

Støttebeløbet for 2023 på baggrund af deltagelse i folketingsvalg er 35,75 kr. Der er så-

ledes sket en stigning fra 34,75 kr. i 2022.  

Støttebeløbet fremgår af § 2 i bekendtgørelsen. 

Regionsrådsvalg 

Støttebeløbet for 2023 på baggrund af deltagelse i regionsrådsvalg er 5,00 kr. Beløbet 

er således uændret i forhold til 2022. 

Støttebeløbet fremgår af § 3 i bekendtgørelsen. 

Kommunalbestyrelsesvalg 

Støttebeløbet for 2023 på baggrund af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalg er 8,00 kr. 

Der er således sket en stigning fra 7,75 kr. siden 2020. 

Støttebeløbet fremgår af § 4 i bekendtgørelsen. 
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Beløbsgrænsen på 20.000 kr. 

Derudover indeholder bekendtgørelsen i § 1 reguleringen af beløbsgrænsen på 20.000 

kr. i partiregnskabsloven og partistøtteloven. Beløbsgrænsen er i 2023 på 22.800 kr. og 

relaterer sig til, hvornår der er oplysningspligt om private bidrag og forbud mod ano-

nyme bidrag.  

 

Med venlig hilsen 

Emilie Stæhr Plovgaard 

 


