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Statsministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 1229 stillet af Sikandar Siddique 
(UFG). 
 
 

Spørgsmål nr. S 1229: 
 
”Har statsministeren på noget tidspunkt før eller efter, at hun blev udnævnt statsminister, 
modtaget direkte eller indirekte økonomisk tilskud eller modtaget anden form for tilskud 
eller gave fra Aalborg Portland eller fra virksomheder eller fra privatpersoner med til-
knytning til Aalborg Portland?” 
 

Svar: 
 
Spørgsmålet vedrører både tiden før og tiden efter min udnævnelse som statsminister. 
Jeg finder i den forbindelse anledning til at påpege, at det følger af Folketingets ret-
ningslinjer for spørgsmål til ministrene, at spørgsmål til ministre skal vedrøre forhold, 
ministeren er ansvarlig for som minister.   
 
Jeg kan samtidig helt generelt henvise til § 3, stk. 1, i partiregnskabsloven (lovbekendt-
gørelse nr. 139 af 7. februar 2019 om private bidrag til politiske partier og offentliggø-
relse af politiske partiers regnskaber), hvor det fremgår, at partier, der har været opstillet 
til det senest afholdte valg til Folketinget eller Europa-Parlamentet, skal aflægge regn-
skab over partiets landsorganisations indtægter, herunder tilskud fra private tilskuds-
ydere, og udgifter. Det fremgår endvidere af § 3, stk. 2, at såfremt et parti i regnskabsåret 
fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen over-
stiger 20.000 kr., skal tilskudsyderens navn og adresse fremgå af regnskabet. Beløbs-
grænsen på 20.000 kr. reguleres årligt og er i 2020 på 21.400 kr. 
 
Regnskaberne skal senest 12 måneder efter regnskabsårets afslutning indsendes til Fol-
ketinget, der offentliggør regnskaberne. Det følger af partiregnskabslovens § 4, stk. 1, 
og § 5. Som eksempel herpå kan nævnes, at regnskaberne for 2020 skal indsendes til 
Folketinget inden udgangen af 2021, hvorefter Folketinget offentliggør disse. 
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Om private tilskud til opstillede kandidater til folketingsvalg kan jeg generelt henvise til 
§ 10 b, stk. 3 og 4, i partistøtteloven (lovbekendtgørelse nr. 973 af 11. august 2017 om 
økonomisk støtte til politiske partier m.v.), hvoraf følger, at tilskud til kandidater til 
folketingsvalg skal indberettes af partiets regionale organisation (regional kandidatliste) 
i forbindelse med kandidatlistens ansøgning om regional partistøtte. Det er den regionale 
organisation for den storkreds, som kandidaten opstillede i, som har den nævnte indbe-
retningspligt. Hvis en kandidat i det foregående kalenderår fra samme private tilskuds-
yder har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger beløbsgrænsen, skal 
tilskudsyderens navn og adresse oplyses. En ansøgning om regional partistøtte for 2020 
skal dermed indeholde oplysning om private tilskud modtaget af kandidater i 2019.  
 
Erklæringerne om private tilskud til kandidater til folketingsvalg offentliggøres på regi-
onens hjemmeside. I det omfang en regional kandidatliste har søgt om partistøtte, kan 
oplysninger om private tilskud til de kandidater, som kandidatlisten skal indberette op-
lysninger om, således findes på regionens hjemmeside. 
 
Jeg kan i forhold til den del af spørgsmålet, der angår gaver mv., som jeg måtte have 
modtaget i forbindelse med statsministerposten, henvise til, at der som led i en politisk 
aftale indgået den 30. april 2009 mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti, 
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre blev indført en åben-
hedsordning om ministres udgifter og aktiviteter. Ordningen indebærer, at alle regerin-
gens ministre én gang om måneden offentliggør oplysninger om deres udgifter og akti-
viteter, herunder oplysninger om modtagne gaver. Alle oplysninger kan findes på føl-
gende hjemmeside http://www.aabenhedsordning.dk/.  
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Mette Frederiksen 
 
 


