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Støttebeløb pr. stemme ved udbetaling af partistøtte for 2019 på grundlag af 

deltagelse i folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunalbestyrelsesvalg 

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal hermed orientere om, at støttebeløbene for 

2019 på baggrund af deltagelse i folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunalbesty-

relsesvalg er blevet offentliggjort ved bekendtgørelse nr. 1204 af 4. oktober 2018 om 

regulering af beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2019. Bekendtgørelsen 

er vedlagt denne mail 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 tilpasningsprocen-

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

Ved § 2 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1058 af 15. august 2018 om satsregule-

ringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet 

for finansåret 2019 er det fastsat, at tilpasningsprocenten for finansåret 2019 udgør 

0,2.  

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 gælden-

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

Støttebeløbene for 2019 
 

Folketingsvalg: 

Støttebeløbet for 2019 på baggrund af deltagelse i folketingsvalg er 33,00 kr. Der er 

således sket en stigning fra 32,25 kr. i 2018.  

Støttebeløbet fremgår af § 2 i bekendtgørelsen. 

Regionsrådsvalg: 

Støttebeløbet for 2019 på baggrund af deltagelse i regionsrådsvalg er 4,50 kr. Beløbet 

er således det samme som i 2018. 

Støttebeløbet fremgår af § 3 i bekendtgørelsen. 
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Kommunalbestyrelsesvalg: 

Støttebeløbet for 2019 på baggrund af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalg er 7,25 kr. 

Beløbet er således det samme som i 2018. 

Støttebeløbet fremgår af § 4 i bekendtgørelsen. 

Beløbsgrænsen på 20.000 kr. 

Derudover indeholder bekendtgørelsen i § 1 reguleringen af beløbsgrænsen på 20.000 

kr. i partiregnskabsloven og partistøtteloven. Beløbsgrænsen er i 2019 på 20.900 kr. 

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

anonyme bidrag.  

 

Med venlig hilsen 

Emilie Stæhr Hansen 

 

 


