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Til partiernes økonomiansvarlige 
 

Ansøgninger om partistøtte 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved en gennemgang af partiernes ansøgninger 

om partistøtte til ministeriet i perioden 2020-2022 noteret sig, at der ofte er fejl og 

mangler i ansøgningerne. Dette kan forsinke sagsbehandlingen og dermed tidspunktet 

for udbetalingen af partistøtten. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er opmærksom på, at fejl og mangler i ansøgnin-

gerne ofte skyldes løbende udskiftning blandt de økonomiansvarlige i partierne, og at 

partierne kun sender én ansøgning om året, hvorfor erfaringen er naturligt begrænset. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplever ofte, at partier sender ansøgninger om par-

tistøtte på et tidspunkt, hvor man hurtigt har brug for partistøtten. Det tager imidler-

tid ministeriet 1-2 uger at behandle korrekte ansøgninger og herefter yderligere op til 

3 uger at udbetale støtten. 

For at hjælpe partierne med at undgå fejl og mangler i ansøgninger om partistøtte sen-

der Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedlagte tjekliste og beskrivelse af særlige op-

mærksomhedspunkter til brug ved udarbejdelse og indsendelse af ansøgninger om 

partistøtte til ministeriet. Brevet og bilaget kan med fordel sendes til partiets revisor 

og bør gemmes et sted, hvor også fremtidige økonomiansvarlige har adgang til det. 

Brevet vil desuden være tilgængeligt på ministeriets valghjemmeside, der på nuvæ-

rende tidspunkt kan tilgås på internetadressen valg.im.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Christine Boeskov 

Valgkonsulent 
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1. Krav til ansøgningen 
 

 Har formanden/forpersonen/forretningsudvalget for partiets landsorganisati-

on underskrevet ansøgningen?1 

 

 Er der vedlagt en erklæring, hvori partiet erklærer, at der i opgørelsen over 

udgifter, der er afholdt i seneste år henholdsvis påregnes afholdt i indeværen-

de år til politisk arbejde, ikke er medregnet udgifter, der er dækket af udbetalt 

eller påregnet udbetalt støtte til politisk arbejde i henhold til anden lovgivning 

eller andre tilskud i henhold til partistøtteloven?2 (se afsnit 4.4) 

 

 Er der en erklæring om mindst påregnede udgifter til politisk arbejde her i 

landet for indeværende kalenderår?3 (se også afsnit 4.1) 

o Har formanden/forpersonen/forretningsudvalget for partiets lands-

organisation underskrevet erklæringen?4 

 

 Er der en erklæring om mindst afholdte udgifter til politisk arbejde for seneste 

kalenderår?5 (se også afsnit 4.1 og 4.3) 

o Har formanden/forpersonen/forretningsudvalget for partiets lands-

organisation underskrevet erklæringen?6 

o Har en revisor, der er godkendt efter revisorloven, attesteret erklærin-

gen?7 (se afsnit 4.2 og 4.3) 

 

 Er det seneste partiregnskab vedlagt?8 (se afsnit 4.5) 

 

 Er der oplysning om partiets bankkonto? 

 

 Er der oplysning om CVR-nummer? 

  

 
1 PSL § 5, stk. 2, 2. pkt. 
2 PSL § 1, stk. 4. 
3 PSL § 7, stk. 2. 
4 PSL § 7, stk. 2, 3. pkt. 
5 PSL § 7 a, stk. 3. 
6 PSL § 7 a, stk. 3, 3. pkt. 
7 PSL § 7 b, stk. 2. 
8 PSL § 7 b, stk. 1. 
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2. Krav til regnskabet 
 

 Er regnskabet underskrevet af partiets ledelse?9 (se afsnit 5.1) 

 

 Er der særskilte poster i regnskabet med oplysning om følgende indtægtstyper 

(se afsnit 5.2): 

o Offentlig partistøtte10 

o Kontingentindtægter11 

o Yderligere private tilskud fra private personer12 

o Renteindtægter13 

o Tilskud fra internationale organisationer, kollektive private sammen-

slutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervs-

virksomheder, fonde og foreninger14 

 

 Er der oplysninger om navn og adresse på private tilskudsydere, der har ydet 

ét eller flere tilskud, der tilsammen overstiger beløbsgrænsen (21.900 kr. i 

2021, 22.200 kr. i 2022 og 22.800 kr. i 2023)15 

 

 Hvis partiet har modtaget anonyme tilskud (se afsnit 5.3): 

o Er der oplysninger om den samlede størrelse af anonyme tilskud?16 

o Er der oplysning om den samlede størrelse af beløb, der er returneret 

til den anonyme tilskudsyder?17 

o Er der oplysning om den samlede størrelse af beløb, der er overført til 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet?18 

 

 Er der oplysninger om balance og egenkapital?19 

 

 Indeholder regnskabet oplysning om, at eventuelle indberetningspligtige til-

skud til kandidater, der er opstillet for partiet til folketingsvalg og regions-

rådsvalg, indberettes til regionsrådet, og at eventuelle indberetningspligtige 

tilskud til kandidater, der er opstillet for partiet til kommunalbestyrelsesvalg, 

indberettes til kommunalbestyrelsen?20 (se afsnit 5.4) 

 

 Indeholder regnskabet en erklæring om, at partiet ikke har haft andre indtæg-

ter end anført i regnskabet?21 

 

 Er regnskabet revideret af en revisor, der er godkendt efter revisorloven?22 

 

  

 
9 PRL § 4, stk. 2. 
10 PRL § 3, stk. 1, nr. 1. 
11 PRL § 3, stk. 1, nr. 2. 
12 PRL § 3, stk. 1, nr. 3. 
13 PRL § 3, stk. 1, nr. 4. 
14 PRL § 3, stk. 1, nr. 5. 
15 PRL § 3, stk. 2, 1. pkt. 
16 PRL § 3, stk. 2, 2. pkt. 
17 PRL § 3, stk. 2, 2. pkt. 
18 PRL § 3, stk. 2, 2. pkt. 
19 PRL § 3, stk. 3. 
20 PRL § 3, stk. 4. 
21 PRL § 4, stk. 2. 
22 PRL § 4, stk. 3. 
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3. Vi har fundet en fejl i det seneste regnskab, hvad nu? 

 

Fejl og mangler i partiregnskabet skal berigtiges. Dette kan ske ved, at der udarbejdes 

et helt nyt regnskab, eller ved at der laves et bilag til regnskabet med rettelsen. Uanset 

hvilken løsning partiet vælger, er det vigtigt, at partiets revisor kan sige god for løsnin-

gen. 

Det nye regnskab eller bilaget til regnskabet skal eftersendes til Folketinget og sendes 

til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med ansøgningen om partistøtte. 

Eksempel på bilag til berigtigelse af mangel i regnskab: 

Bilag til x-partis årsregnskab for 2020 

I forbindelse med x-partis ansøgning om partistøtte for 2022 er x-parti af Indenrigs- 

og Boligministeriet blevet gjort opmærksom på, at der mangler at blive anført adres-

ser på to tilskudsydere, som det kræves, jf. partiregnskabslovens § 3, stk. 2. 

De to personer, der mangler oplysninger om, er følgende: 

NN, adresse, by 

NN, adresse, by 
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4. Hvad skal jeg ellers være opmærksom på i ansøgningen? 

4.1. Afrunding af tal i ansøgningen 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet anbefaler, at partierne skriver de præcise tal og 

ikke runder ned, når man sender en ansøgning om partistøtte, herunder særligt i er-

klæringen om afholdte udgifter for det seneste kalenderår. 

Selvom en forskel på eksempelvis 0,50 kr. er ligegyldig for et parti, kan det øge sags-

behandlingstiden i ministeriet. De afholdte udgifter i det foregående år skal således 

mindst svare til den udbetalte partistøtte. Ellers skal ministeriet modregne forskellen. 

Eksempel fra afgørelse, hvor beløbet var rundet ned i erklæringen om påregnede 

udgifter: 

Da x-parti ved folketingsvalget den 5. juni 2019 opnåede i alt 914.882 stemmer, udgør 

det tilskud, partiet er berettiget til efter partistøttelovens § 2, således 31.792.149,50 kr.  

Indenrigs- og Boligministeriet har i overensstemmelse med den indsendte erklæring 

herom lagt til grund, at partiet påregner at afholde udgifter på 31.792.149 kr. til poli-

tisk arbejde her i landet i 2022. Partiet påregner således at afholde 0,50 kr. mindre i 

udgifter til politisk arbejde i 2022 end det beløb, der efter partistøttelovens § 2 kan 

udbetales til partiet som tilskud for 2022. Der kan ikke udbetales mere i tilskud, end 

partiet påregner at afholde af udgifter til politisk arbejde her i landet i 2022. 

Eksempel fra mail til parti ved sagsbehandling af ansøgning, hvor beløbet var run-

det ned i erklæringen om afholdte udgifter: 

Det fremgår af den fremsendte ansøgning samt revisorerklæring, at x-parti har afholdt 

mindst 28 mio. kr. til politisk arbejde i 2021. Indenrigs- og Boligministeriet har udbe-

talt 28.502.554,50 kr. til x-parti i 2021. Det følger af partistøtteloven, at hvis et parti 

ikke anvender den udbetalte partistøtte fuldt ud i det pågældende kalenderår, mod-

regnes det ubrugte beløb i den partistøtte, som ydes det efterfølgende år. 

Vi skal derfor bede jer af- eller bekræfte, hvilket beløb x-parti har brugt på politisk 

arbejde i 2021. En eventuel ny erklæring skal leve op til de samme krav som den gam-

le, herunder attesteres af en revisor og underskrives af partiets formand. 

4.2. Revisorattestation af beløb 

Når revisoren skal attestere, hvilket beløb der er brugt på politisk arbejde, er det vig-

tigt, at beløbet står på det dokument, som revisoren underskriver. Det er ikke nok, at 

der i revisorerklæringen henvises til et dokument, hvor beløbet fremgår. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ikke behov for en beskrivelse af, hvordan revi-

soren har foretaget sin revision eller sine undersøgelser til brug for attestationen af 

partiets erklæring. Til brug for ministeriets sagsbehandling vil det for eksempel være 

tilstrækkeligt, at revisoren underskriver den erklæring, som formanden for partiet har 

underskrevet. Revisorens attestation kan også ske i et særskilt dokument, så længe det 

konkrete beløb fremgår, og det fremgår, at beløbet er anvendt til politisk arbejde her i 

landet. 

Eksempel på formulering i revisorattestation, der ikke kan godkendes: 

Vi fandt, at summen af de udgifter, der er bogført som afholdt til politisk arbejde her i 

landet, jf. den udleverede resultatopgørelse og balance fra Economic pr. 7. juli 2022, 
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for det seneste kalenderår, svarer til de omkostninger, som x-parti har anført i ’Ansøg-

ning om partistøtte’, bilagt ’Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejder i 2022’. 

Eksempel på formulering i revisorattestation, der kan godkendes: 

Det er vores opfattelse, at de i x-parti afholdte udgifter til politisk arbejde her i landet i 

2020 mindst svarer til 2.114.319 kr. 

4.3. Forbehold i erklæringer og revisorattestation 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet ser somme tider, at der tages en række forbehold 

for rigtigheden af de erklæringer, der indsendes i forbindelse med ansøgningen. Dette 

kan ministeriet ikke godkende, da der er tale om lovpligtige erklæringer, der afgives 

under strafansvar. 

Eksempel på forbehold i erklæring, der ikke kan godkendes: 

Jeg bekræfter, at vi efter vores bedste overbevisning har foretaget forespørgsler, som vi 

vurderer er nødvendige for at informere os om følgende forhold: 

➢ At partiet har afholdt udgifter til politisk arbejde her i landet i 2020 for et be-

løb, der mindst svarer til den modtagne partistøtte på 10.207.919 kr. i 2020, jf. 

partistøtteloven. 

 

Eksempel på erklæring, der kan godkendes: 

På vegne af x-parti skal jeg hermed på tro og love afgive erklæring om 

➢ At partiet har afholdt udgifter til politisk arbejde her i landet i 2020 for et be-

løb, der mindst svarer til den modtagne partistøtte på 10.207.919 kr. i 2020, 

jf. partistøtteloven. 

4.4. Formulering af erklæring i ansøgning 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet foreslår, at nedenstående formulering anvendes til 

brug for erklæringen efter partistøttelovens § 1, stk. 4, ved ansøgning om partistøtte 

for 2023 og frem: 

”[Partiet] erklærer hermed, at der i opgørelsen over udgifter, der er afholdt i [årstal 

(seneste år)] henholdsvis påregnes afholdt i [årstal (indeværende år)] til politisk 

arbejde, ikke er medregnet udgifter, der er dækket af udbetalt eller påregnet udbe-

talt støtte til politisk arbejde i henhold til anden lovgivning eller andre tilskud i 

henhold til partistøtteloven.” 

4.5. Fremsendelse af regnskabet 

Partiet er forpligtet til at sende sit regnskab til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 

forbindelse med ansøgningen om partistøtte. Det forsinker sagsbehandlingen, hvis 

ministeriet ikke modtager regnskabet direkte fra partiet. 
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5. Hvad skal jeg ellers være opmærksom på i regnskabet? 

5.1. Partiets ledelses underskrift af partiregnskabet 

Partiregnskabet skal underskrives af partiets ledelse. Der er ingen regler i partiregn-

skabsloven om, hvem der udgør partiets ledelse. Dette følger af partiets egne regler. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet påser ved modtagelsen af regnskabet, at de, som 

efter partiets egne oplysninger (eksempelvis ifølge partiets vedtægter) udgør partiets 

ledelse, har underskrevet regnskabet. 

Når ministeriet modtager regnskabet, vil der ofte være sket udskiftninger i partiets 

ledelse. Der kan derfor være en forskel mellem den siddende ledelse og underskriverne 

af regnskabet. Hvis ministeriet ikke kan få bekræftet på anden vis (eksempelvis på 

partiets hjemmeside), at underskriverne udgjorde den daværende ledelse, vil ministe-

riet i nogle tilfælde kontakte partiet for at få skriftlig eller telefonisk bekræftelse her-

for. 

Ministeriet godtager både fysisk og elektronisk underskrift med eksempelvis Penneo. 

Er regnskabet underskrevet elektronisk, skal siden, hvoraf underskrifterne fremgår, 

også medsendes. 

Eksempel fra sagsbehandling 

Telefonsamtale med sekretariatschef NN for x-parti dd. 

Jeg påpegede, at der var en lille uoverensstemmelse mellem underskriverne af års-

rapporten og den oplyste hovedbestyrelse på partiets hjemmeside. NN bekræftede, at 

de personer, som har underskrevet årsrapporten den 15. august 2021, var den davæ-

rende hovedbestyrelse. Han oplyste, at de løbende har udskiftning i hovedbestyrelsen, 

da nogle af medlemmerne er valgt regionalt. 

 

Eksempel fra sagsbehandling 

Telefonsamtale med NN dd. 

Jeg bad NN eftersende x-partis årsrapport for 2020 med ledelsens underskrifter. Jeg 

fortalte ham, at vi godtager underskrifter med Penneo, men at de skal fremgå af do-

kumentet. 

5.2. Lovpligtige oplysninger i regnskabet 

De lovpligtige oplysninger bør altid fremgå udtrykkeligt i regnskabet, uanset om ind-

tægten har været 0 kr. Ellers vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet i mange tilfælde 

bede partiet bekræfte skriftligt eller telefonisk, at oplysningen er udeladt, fordi der 

ikke har været en udgift eller indtægt af den pågældende art. 

Ministeriet finder, at posterne bør navngives på en måde, så der ikke er tvivl om, hvil-

ken lovpligtig oplysning posten vedrører. 

Eksempel på indtægtsposter i regnskab, der kan godkendes, opsummeret i mail fra 

det daværende Indenrigs- og Boligministerium til parti: 

Vi forstår dig således, at x-partis regnskab for 2021 vil indeholde følgende indtægts-

typer: 

- Medlemskontingenter 
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- Offentlig partistøtte 

- Gaver/private tilskud 

- Landsmødegave 

- Indtægter Ide-politik 

- Salgsmaterialer 

- Renteindtægter 

- Tilskud fra internationale organisationer, kollektive private sammenslutnin-

ger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervsvirksomheder, 

fonde og foreninger 

Indenrigs- og Boligministeriet vurderer, at et regnskab med en sådan udspecificering 

af indtægtstyper vil være i overensstemmelse med partiregnskabslovens § 3, stk. 1. 

5.3. Anonyme bidrag 

Det giver somme tider anledning til misforståelser, hvad der udgør et anonymt bidrag 

efter partistøttereglerne. Et anonymt bidrag er ikke et bidrag, hvor yderen ønsker at 

være anonym, men hvor partiet kender yderens identitet. Et anonymt bidrag er et 

bidrag, hvor partiet ikke ved, hvem der har ydet tilskuddet, og ikke på nogen måde kan 

finde oplysninger om dette. 

5.4. Formulering af krævede oplysninger i partiregnskab 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet foreslår, at partiet anvender nedenstående formu-

lering i partiregnskabet for at 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 

offentliggjort på regionens hjemmeside. Indberetningspligtige tilskud til kandida-

ter, der er opstillet for [indsæt partiets navn] til kommunalbestyrelsesvalg, indbe-

rettes til kommunalbestyrelsen og vil blive offentliggjort på kommunens hjemme-

side. For god ordens skyld bemærkes, at [Indsæt partiets navn] ikke ved disse op-

lysninger indestår for, at oplysninger om private tilskud til partiets kandidater bli-

ver indberettet som oplyst.” 

 


