Juni 2021

Vejledning om pulje til valgbusser som brevstemmesteder
Indledning
Pulje til valgbusser som brevstemmesteder er oprettet på baggrund af aftalen af 6. december 2020
mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om
finansloven for 2021. Den overordnede ramme for puljen er fastlagt på finanslovens hovedkonto
15.11.46 for finansåret 2021.
Det fremgår af aftaleteksten, at regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten
og Alternativet er enige om at understøtte brugen af valgbusser som brevstemmesteder i forbindelse
med kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021.
Der blev derfor afsat 5 mio. kr. i 2021 til en ansøgningspulje for kommunerne, som de kan søge med
henblik på at gennemføre tiltag, der medvirker til at realisere brugen af valgbusser som
brevstemmesteder i kommunerne.
Det fremgår desuden af finansloven, at midlerne udmøntes én gang i 2021 med hele bevillingen.
Bolig- og Planstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til valgbusser som
brevstemmesteder er konkretiseret i bekendtgørelse nr. 1017 af 28. maj 2021 om ansøgningspulje til
støtte til brug af valgbusser som brevstemmesteder.

Puljens formål
Ansøgningspuljens formål er at understøtte kommunernes brug af valgbusser som brevstemmesteder
ved kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021. Ved valgbusser forstås mobile enheder, der
kan anvendes som mobile brevstemmesteder, eksempelvis busser, campingvogne, skurvogne, telte
m.v.
Målgruppen er vælgere, der bor eller opholder sig langt fra de andre steder i kommunen, hvor man kan
brevstemme, eller i områder med lav valgdeltagelse, samt vælgergrupper med lav valgdeltagelse.
Ansøgerkreds
Det er kun kommuner, der kan få støtte fra ansøgningspuljen.
Der kan kun indsendes én ansøgning pr. kommune, og der kan ikke indsendes ansøgninger af flere
kommuner i forening.

Kriterier for tildeling af tilskud
Bolig- og Planstyrelsen behandler de indkomne ansøgninger og giver tilsagn om tilskud til projekter,
der lever op til puljens krav på baggrund af en rangering af kommunerne efter laveste stemmeprocent
ved kommunalvalget i 2017. Ansøgningspuljens midler prioriteres således til de kommuner, der havde
den laveste stemmeprocent ved kommunalvalget i 2017, så langt puljen rækker.
Der kan maksimalt ydes tilskud på 485.000 kr. pr. kommune.
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Tilskudsberettigede udgifter
Der kan kun ydes tilskud til dækning af følgende udgifter:
1.

lønudgifter, der afholdes i forbindelse med medarbejderes deltagelse i projektet,

2. konsulentydelser,
3. udgifter til leje, køb eller fragt af de mobile enheder, der skal udgøre det mobile
brevstemmested,
4. eventuelle lovpligtige forsikringer,
5.

udgifter til formidling og reklamering,

6. materialeanskaffelse, f.eks. it-udstyr, hjælpemidler, afskærmning og andet til indretning af
stemmerum, og
7.

småanskaffelser, f.eks. benzin, kontorartikler og skiltning.

Ikke tilskudsberettigede udgifter
Der kan ikke ydes tilskud til dækning af andre end de ovennævnte udgifter, der skal ses som en
udtømmende liste over støtteberettigede udgifter. Der kan derfor fx ikke ydes tilskud til udgifter til
kommunens generelle varetagelse af brevstemmefunktionen og refunderbar moms.
Ansøgningsfrist og krav til ansøgningsmaterialet
Bolig- og Planstyrelsen udmønter ansøgningspuljen til valgbusser som brevstemmesteder i én
ansøgningsrunde i 2021.
Ansøgninger til ansøgningspulje for valgbusser som brevstemmesteder skal være Bolig- og
Planstyrelsen i hænde inden ansøgningsfristen:
Den 9. juli 2021, kl. 12.00
Ansøgninger skal indsendes pr. mail til demokratipuljer@erst.dk.
For at ansøgningen kan komme i betragtning til støtte, skal materialet opfylde følgende krav:
1.

Ansøgningen skal indsendes på det ansøgningsskema, som Bolig- og Planstyrelsen har
udarbejdet til ansøgningspuljen. Ansøgningsskemaet ligger på www.bpst.dk/valgbusser-sombrevstemmesteder

2. Ansøgningen skal være indsendt rettidigt.
3. Ansøgningen skal kort beskrive, hvordan kommunen planlægger at bruge valgbusser, og
hvordan projektets formål og målgruppe falder inden for puljens formål og målgruppe.
4. Ansøgningen skal være ledsaget af et budget, der opfylder følgende krav:
o

Budgettet skal give en fyldestgørende og sandfærdig beskrivelse af projektets
forventede udgifter og finansiering.

o

Indholdet af den enkelte budgetpost og forudsætningerne for udgiftens størrelse skal
fremgå af ansøgningen.

o

Der kan ikke budgetteres med uforudsete udgifter.

o

Projektholder skal i budgettet for projektet udvise økonomisk sparsommelighed og
tilstræbe at opnå de bedst mulige priser på udgifter i projektet, herunder i relevant
omfang indhente flere tilbud.
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Behandling af ansøgninger til puljen
Efter ansøgningsfristen vil de indkomne ansøgninger blive behandlet af Bolig- og Planstyrelsen. Boligog Planstyrelsen forventer at give svar på ansøgningerne primo august 2021, og svaret vil blive sendt
direkte til den kontaktperson, der er angivet i kommunens ansøgning.
Bolig- og Planstyrelsen kan bede om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af en
ansøgning.
Udbetaling ved støtte
Hvis kommunen opnår støtte fra puljen, vil det fulde tilskudsbeløb blive udbetalt forud.
Tilsagn om støtte gives som et betinget tilsagn. Når kommunen har opfyldt de betingelser, der er
anført i det betingede tilsagn – herunder underskrevet og indsendt en samarbejdsaftale – modtages et
endeligt tilsagn, og tilskudsbeløbet vil blive udbetalt.
Klageadgang
Bolig- og Planstyrelsens afgørelse om tilsagn eller afslag på ansøgning til puljen kan ikke indbringes
for indenrigs- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Udgivet af:
Bolig- og Planstyrelsen
Team Landdistriktspolitik
Slotsgade 1, 2. sal
4800 Nykøbing Falster
Telefon: 41 71 78 97, telefontid hverdage 10-12
Mail: demokratipuljer@erst.dk
Hjemmeside: www.bpst.dk
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