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1. Indledning 
Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW). Re-
sultataftalen omfatter Sydslesvigsk Vælgerforenings virke i perioden 1. januar 2021 til 31. december 
2021, jf. § 5 stk. 2 i lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens områ-
de for det danske mindretal i Sydslesvig. 
 
I aftalen er der formuleret konkrete resultatkrav for Sydslesvigsk Vælgerforening baseret på foreningens 
egne formulerede formål og målsætninger. Sydslesvigudvalgets driftstilskud udgør sammen med for-
eningens øvrige indtægter den økonomiske ramme, inden for hvilken Sydslesvigsk Vælgerforening skal 
opfylde resultataftalen. 
 
Resultataftalen indgås for at sikre, at prioriteringen af tilskuddet fra Sydslesvigudvalget sker på et så 
oplyst grundlag som muligt og for at udbrede kendskabet til Sydslesvigsk Vælgerforening for Sydsle-
svigs virke. Resultataftalen er ikke retligt bindende. Ifølge lov om Sydslesvigudvalget og tilskuds-
ordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig har SSW alene 
driftsansvaret for egen virksomhed. 

2. Præsentation af Sydslesvigsk Vælgerforening 

2.1. Baggrund 
Sydslesvigsk Vælgerforening blev grundlagt i 1948 som politisk repræsentation for det danske mindretal 
efter krav fra den britiske besættelsesmagt. Ved grundlæggelsen tilsluttede de nationale frisere sig det 
nye parti. Partiet har siden grundlæggelsen – med undtagelse af valgperioden 1954-1958 – siddet i den 
Slesvig-Holstenske Landdag. Efter en nedgangsperiode i 1950erne og 60erne har SSW i dag succes som 
regionalt mindretalsparti, der er med til at præge den politiske udvikling i landet Slesvig-Holsten på 
baggrund af en nordisk samfunds- og demokratiopfattelse inden for blandt andet områder som ar-
bejdsmarkedspolitik, børnepasning og skolepolitik eller det dansk-tyske samarbejde. 
  

2.2. Organisation, medlemmer og personale  
Partiet havde ved udgangen af 2019 3.306 medlemmer og er medlemsmæssigt det fjerdestørste parti i 
landet Slesvig-Holsten. SSW er organiseret i fire amtsorganisationer (Flensborg by, Slesvig-Flensborg 
amt, Nordfrisland amt og Helgoland og Rendsborg/Egernførde amt og Kiel) og har 60 distrikter i 
landsdelen Sydslesvig og Helgoland. Landsstyrelsen, der har syv medlemmer, tager sig af det daglige 
politiske arbejde og er ansvarlig over for partiets øverste myndighed landsmødet.  
 
Sydslesvigsk Vælgerforening har et eget landssekretariat med adresse i Flensborg. Der er ansat 4 fuld-
tids medarbejdere på landssekretariatet (en landssekretær, en presse- og offentlighedsmedarbejder, en 
bogholder/sekretariatsmedarbejder og en amtssekretær for Slesvig-Flensborg amt, der også har opgaver 
for landssekretariatet). Desuden er der ansat to deltidssekretærer i henholdsvis Flensborg by og Nord-
frisland amt samt en timebetalt medarbejder i Rendsborg- Egernførde amt. Derudover giver landsfor-
bundet sammen med landdagsgruppen et tilskud til lønnen af en fælles pressetalsmand.  
 
Ved landdagsvalget i 2017 opnåede partiet i hele Slesvig-Holsten 48.941 af anden-stemmerne (3,3 %). 
Til trods for en stærk tilbagegang i antallet af stemmer beholdt partiet sine 3 landdagsmandater. Valgre-
sultatet til landdagsvalget var en skuffelse, idet SSW i perioden 2012-1017 var i regering i delstaten Sles-
vig-Holsten med en ministerpost og opnåede mange politiske resultater for mindretallet og flertalsbe-
folkningen.  
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Således er der siden SSWs indtræden i landsregeringen i 2012 sket store fremskridt for det danske min-
dretal samt for dansk sprog og kultur i Slesvig-Holsten. Blandt andet lykkedes det at få genindført lan-
dets 100% tilskud per elever til de danske skoler samt at få gennemført en hel række forbedringer for 
det danske mindretal og dens organisationer. Siden 2014 har de danske skolers ligestilling været foran-
kret i Slesvig-Holstens forfatning. I 2015 vedtog landsregeringen en handlingsplan for mindretalsspro-
gene. I 2016 vedtog Landdagen på initiativ fra SSW en lov, der betyder at dansk delvis bliver anerkendt 
som officielt sprog i Sydslesvig i forbindelse med kontakten til de offentlige instanser.  
 
Den nye landsregering - som består af CDU, FPD og De Grønne - har indtil nu fortsat de gode takter i 
mindretalspolitikken. SSW fører en konstruktiv oppositionspolitik og samarbejder med den nye lands-
regering, hvor det er politisk muligt bl.a. stemte mindretalspartiet for landets finanslov 2019-2020.     
 
Ved kommuneråds- og kredsdagsvalget den 7. maj 2018 opnåede SSW 25.954 stemmer (2,3 %) i hele 
Slesvig-Holsten. Partiet opstiller til kommunalvalg dog kun i Sydslesvig. SSW råder over 154 kommune-
rådsrepræsentanter i 62 kommuner (heraf nogle valgt via de upolitiske partilister) og 22 kredsdagsmed-
lemmer (8 i Flensborg by, 6 i Slesvig-Flensborg amt, 4 i Nordfrisland amt, 2 i Rendsborg-Egernførde 
amt og 2 i Kiel). Dermed sidder i alt 176 af SSWs repræsentanter i Sydslesvigs kommunale råd. Det er 
en tilbagegang i forhold til valget i 2013, hvor SSW havde 196 kommunale repræsentanter. I 2008 havde 
SSW 200 kommunale repræsentanter og i 2003 155 kommunale repræsentanter.  
 
SSW har fastholdt sin stærke politiske position i mange sydslesvigske kommuner – særlig i mindretalle-
nes højborge, hvor der er danske vuggestuer, børnehaver og skoler samt andre danske institutioner. 
Derfor vil partiet i de næste år forsat spille en vigtig politisk rolle i mange kommuner og vil benytte sig 
af sine mandater til at sikre mindretallenes økonomiske og kulturelle ligestilling samt arbejde for at ud-
vikle vores fælles dansk-tyske grænseland i en positiv retning.  
 

2.3. Partiets hovedopgaver og målsætninger 
Sydslesvigsk Vælgerforening repræsenterer det danske mindretal og de med os samarbejdende frisere i 
Sydslesvig politisk, og føler sig i særlig grad forpligtet over for dem, men ønsker dog samtidig at virke til 
gavn for alle borgeres ve og vel i Slesvig-Holsten. Partiet lægger særlig vægt på at påvirke udviklingen i 
den nordlige landsdel og at arbejde til gavn for det danske mindretal, dansk kultur og det danske sprog 
samt det frisiske sprog og kultur i Sydslesvig. 
 
SSW er som parti i henhold til grundloven og den tyske partilov en nødvendig del af den forfatnings-
mæssige og demokratiske samfundsopbygning og har til opgave at medvirke til den offentlige politiske 
meningsdannelse på alle niveauer. Partiet skal være med til at forme den offentlige mening, være med til 
at påvirke den politiske proces og fremme borgernes aktive medvirken i det politiske liv. Partiet skal via 
information og videreuddannelse tilskynde og oplære borgere til at overtage ansvar i og for samfundsli-
vet, deltage i valgene på lands- og kommuneplan samt med et eget politisk program øve indflydelse på 
den politiske udvikling i parlamentet og regeringer. Partiet er forpligtet til at fremme en levende kontakt 
mellem borgere og statens institutioner. 
 
Disse opgaver løses ved at danne en politisk stabil partiorganisation i henhold til grundloven og den 
gældende partilov, udarbejde et politisk program, der kendetegner partiet og gennemføre informations-
arrangementer og politiske møder, der er med til at opfylde ovenstående opgaver. 
 
Foreningens konkrete mål i 2021 for de enkelte hovedområder fremgår af afsnit 4. Opgaver og mål 
falder inden for 4 hovedområder: 
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1) Mål og aktiviteter for landsstyrelsen, hovedudvalget og landsmødet 
2) Mål og aktiviteter for SSWs kommunalpolitikere og SSWs medlemmer 
3) Mål for koordinering og videreudvikling af SSWs politik i regeringen, landdagen, kommunerne 

og i øvrigt 
4) Mål for presse-, oplysnings- og informationsarbejde 

 

2.4. Nøgletal 
Her vises en oversigt over Sydslesvigsk Vælgerforenings valgresultater siden 2009:  
 
Tabel 1: Udvikling i partiets stemmetal og procenter siden år 2009 

 2009 2012 2013 2017 2018 

Landdagsvalg 69.701 = 4,3% 61.022 = 4,6%  48.941=3,3%  

Kommunalvalg 33.799 = 3,0%  30.765=2,9%  25.954=2,3%- 

* Til kommunalvalget opstiller SSW kun kandidater i selve Sydslesvig. Til landdagsvalget kan partiet vælges i hele Slesvig-Holsten.  
 
Sydslesvigsk Vælgerforening får tilskud fra den danske stat via Sydslesvigloven. Tilskudsudviklingen har 
været som følger: 
 
Tabel 2: Udviklingen i tilskuddet fra den danske stat (i løbende priser €)   

  2016 2017 2018 2019 

Driftstilskud i alt 474.070 482.051 487.773 491.690 

 

3. Økonomi  
Til løsning af opgaveporteføljen havde SSW i 2019 indtægter for i alt 628.431,- €, jf. tabel 3 herunder: 
 
Tabel 3: Regnskab 2019 
Bidragsyder Beløb i Euro Beløb i DKK Andel 

Den danske stat 491.690,- 3.663.090,-  78,2% 

Offentlige tyske tilskud  99.800,- 743.510,-  15,9% 

Øvrige tilskud  23.399,- 174.323,-   3,7% 

Diverse indtægter 13.542,  100.888,-          2,2%    

I alt 628.431,- 4.681.811,- 100% 

* SSWs amter og distrikter er ikke taget med i denne tabel, da SSWs landsforbund ikke har råderet over de lokale afdelingers 

økonomi. Kronekursen er sat til 7,45 kroner per euro.   
 
Som det ses af tabel 3 finansierer den danske stat via Sydslesvigudvalget med ca. 78% af indtægterne 
størstedelen af Sydslesvigsk Vælgerforenings budget. De offentlige tyske tilskud er afhængige af valgre-
sultaterne til landdagsvalg samt bidrag fra medlemmer og gaver.  
 
 
Ved aftalens underskrivelse havde foreningen i 2021 budgetterede indtægter for i alt 627.000,- € jfr. 
tabel 4. Derudover tages der 113.000,- € fra valghenlæggelser til et muligt forbundsdagsvalg. 
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Tabel 4: Budgettal 2021 

Bidragsyder Beløb i Euro Beløb i DKK Andel 

Den danske stat 503.000,- 3.747.350,-  80,2% 

Offentlige tyske tilskud   94.000,-  700.300,-  15,0% 

Øvrige tilskud   22.000,- 163.900,-   3,5% 

Diverse indtægter               8.000            59.600,-          1,3% 

I alt 627.000 4.471.150,- 100% 
* Budgettallene for 20201er alene for SSWs landsforbund. Kronekursen er sat til 7,45 kroner per euro. 

 
Tabel 5 viser SSWs udgifter i 2019 fordelt på aktiviteter i henhold til partiets forskellige opgaver. Ser-
vicering af landsstyrelsen og partiets styrende organer udgør med ca. 31 % SSWs største udgiftspost. 
Derefter følger serviceringen af partiets kommunalpolitikere og medlemmer med ca. 30 %. Presse- og 
informationsarbejdet udgør ca. 28 %, mens partiets koordinerende aktiviteter er på ca. 11 % af de sam-
lede udgifter.  
 
Tabel 5: Sydslesvigsk Vælgerforenings regnskab 2019 fordelt på udgiftstyper 
Område Udgifter i 

2019 i alt € 
Andel af de 
samlede ud-

gifter 

Servicering af landstyrelsen, hovedudvalget og landsmødet 
 

163.328,- 30% 

Servicering af kommunalpolitikere og medlemmer 
 

174.217,- 32% 

Koordination og videreudvikling af SSWs politik 
  

 59.887,- 11% 

Presse- oplysnings- og informationsarbejde  
 

146.995,- 27% 

* Udgifterne på i alt 544.427,- € fordelt på partiets forskellige hovedområder er beregnet på baggrund af et skønnet time- og ressour-
ceforbrug til de forskellige aktiviteter. Udgifterne fra amterne og distrikterne er ikke medtaget. 84.004,-€ blev henlagt til SSWs 
valgfond for de kommende valg.   
 

4. Konkrete mål for partiets arbejde i 2021 

4.1. Hovedopgaver for 2021 
Resultataftalen for 2021 går ud fra, at det til trods for coronasmitten vil være muligt, at føre partipolitik 
og gennemføre møder omend med afstands- og hygiænerestriktioner.  
Efter landdagsvalget i 2017 og kommunalvalget i 2018 er det fortsat SSWs mål at udvikle partiets politik 
og styrke det kommunale arbejde samt videreudvikle presse- og informationsarbejdet med fortsat fokus 
på at oplyse om partiets og mindretallets aktuelle baggrund og faktiske forhold. Hvis landsmødet i sep-
tember 2020 beslutter det, vil SSW i 2021 for første gang opstille til et forbundsdagsvalg siden 1961. I 
givet fald vil udarbejdelsen af et valgprogram og gennemførelsen af valgkampagnen til forbundsdags-
valget lægge beslag på mange af partiets ressourcer. Samtidig fortsætter Sydslesvigsk Vælgerforening i 
2021 med sine politiske aktiviteter og servicering af landsstyrelsen, kommunalpolitikere og medlemmer 
for at synliggøre partiets politik og søge politisk indflydelse både i landdagen, i kredsene og i kommu-
nerne til gavn for det danske mindretal, friserne og borgerne i regionen.    
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4.2. Serviceringen af landstyrelsen, hovedudvalget og landsmødet 
Det er SSWs landsekretær og SSWs kommunale sekretær, der sammen med boghol-
der/sekretariatsmedarbejderen er ansvarlig for serviceringen af landsstyrelsen, hovedudvalget og parti-
ets landsmøde. Det er partiets mål at præge den politiske debat i Slesvig-Holsten og Sydslesvig, holde 
kontakt med danske og tyske partier, med alle sydslesvigske organisationer samt organisere valgkampe.  
 
I centrum af SSWs aktiviteter for 2021 vil stå planlægningen og gennemførelsen af forbundsdagsvalget 
2021, hvilket kræver mange møder og ressourcer. Derudover vil landsstyrelsen og landssekretariatet i 
2021 koncentrere sig om at sikre gode rammer for at informere om og at diskutere landdagsgruppens 
politik i partiets organer og samt mindretallets basis. Kontaktarbejdet til både tyske og danske politikere 
vil i 2021 fortsat have prioritet for SSW. Især i forbindelse med 100 års jubilæum af folkeafstemningen 
og grænsedragningen i 2020. Derudover vil SSW deltage aktivt i samarbejdet bl.a. inden for det Sydsle-
svigske Samråd og i region Sønderjylland-Schleswig samt Tysklands mindretalsråd.  
 
Tabel 6: Resultatkrav og resultatmål for landsstyrelsen m.m. 
Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct. 

4.2.1 Servicering af lands-
styrelsen m.v. 

Planlægning og gennemførelse af 
SSWs ordinære landsmøde i sep-
tember og et ekstraordinært 
landsmøde til forbundsdagsvalget 
i januar eller marts. 

4% 

Planlægning og gennemførelse 
SSWs sommermøde august 

2% 

Planlægning og gennemførelse af 
10-12 SSW-landsstyrelsesmøder  

6% 

Forberedelse og deltagelse i be-
styrelsen af region Sønderjylland-
Schleswig samt deltagelse i møder 
i forvaltningsgruppen 

2% 

Planlægning og gennemførelse af 
1-2 SSW-hovedudvalgsmøder 
samt møder, hvor der kan infor-
meres og diskuteres om partiets 
politik.  

3% 

  Planlægning og gennemførelse af 
forbundsdagsvalget 2021 

11% 

4.2.2 Kontaktarbejde ift. 
danske partier 

Planlægning og gennemførelse af 
2-3 møder med danske partier 
og/eller politikere i Danmark 
inkl. deres landsmøder og besøg i 
Folketinget 

1% 

Deltagelse i ”KLs topmøde” 1% 

Deltagelse i ”Folkemødet” på 
Bornholm 

1% 

4.2.3 Kontaktarbejde ift. 
tyske partier 

Planlægning og gennemførelse af 
1-2 møder med tyske partier 

2% 



 

7 
 

 

og/eller politikere i Slesvig-
Holsten og Berlin 

Deltagelse i 2-3 møder i mindre-
talsrådet samt diverse møder med 
politikere i Berlin 

4.2.4 Kontaktarbejde ift. 
de sydslesvigske or-
ganisationer 

Deltagelse i 4-5 møder i det Syd-
slesvigske Samråd 

3% 

Deltagelse i 6-8 møder med an-
dre sydslesvigske foreninger f.eks. 
til deres landsmøder eller ar-
bejdsmøder  

 

4.2. i alt   36% 

4.3. Servicering af SSWs kommunalpolitikere og SSWs medlemmer 
Det er SSWs landssekretariats medarbejdere, SSWs deltidssekretærer i Flensborg by, Nordfrisland amt, 
Slesvig-Flensborg amt og Rendsborg-Egernførde amt, der sammen med SSWs landssekretær er ansvar-
lig for servicering af partiets kommunalpolitikere og medlemmer. Det er SSWs mål, at partiets kommu-
nalpolitikere, medlemmerne samt amtsbestyrelserne i amterne Slesvig-Flensborg, Nordfris-
land/Helgoland og Rendsborg-Egernførde/Kiel samt bystyrelsen i Flensborg by får en optimal service 
i deres daglige arbejde. 
 
I 2021 sætter SSW fokus på en målrettet kursusplan samt efteruddannelse og informationsmøder til 
valgte kommunerådsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Derudover gennemføres en medlemspleje-
aktion og samt mindst en politisk konference eller arrangement med vores samarbejdspartnere i regio-
nen. Internt skal SSW sammen med SSF fortsat sikre, at EU-databeskyttelsesloven implementeres, hvil-
ket kræver ekstern rådgivning. Et stigende antal arbejdsgrupper i partiet skal serviceres af landssekreta-
riat.  
 
Tabel 7: Resultatkrav og resultatmål for kommunalpolitikere og medlemmer 
Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct. 

4.3.1 Servicering af parti-
ets kommunalpoliti-
kere og medlemmer 

Kontingentopkrævning, rykker-
procedure og daglig service til 
medlemmer samt personlig, tele-
fonisk og elektronisk rådgivning 
til kommunalpolitikere og med-
lemmer   

20% 

Planlægning og gennemførelse af 
4-5 møder i SSWs arbejdsgrupper 

Fortsat implementering af EU-
databeskyttelsesloven. 

4.3.2 Efteruddannelse af 
kommunalpolitikere 

Planlægning og gennemførelse af 
3-4 kursustilbud til kommunalpo-
litikere 

4% 

4.3.3 Gennemførelse af 
arrangementer, mø-
der og kampagner  

Planlægning og gennemførelse af 
1-2 informationsmøder til kom-
munalpolitikere 

1% 
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Planlægning og gennemførelse af 
medlemshverveaktioner 

1% 

Gennemførelser af mindst 1 mø-
de med en af partiets amtsbesty-
relser 

1% 

Planlægning og gennemførelse af 
SSWs årlige Berlin-rejse 

2% 

Planlægning og gennemførelse af 
en konference eller et arrange-
ment med en samarbejdspartnere 
fra regionen  

1% 

4.3. i alt   30% 

 

4.4. Koordinering og videreudvikling af SSWs politik i landdagen, kommu-
nerne og i øvrigt 
Det er SSWs landssekretær, der sammen med partiets pressesekretær er ansvarlig for koordineringen og 
videreudvikling af SSWs politik. Det er SSWs mål, at partiets politik skal være genkendeligt og synligt 
samt videreudvikles på alle niveauer. I 2021 vil SSW fortsætte med at udvikle partiets politik. Efter 
kommunalvalget vil SSWs strategigruppe sammen med landdagsgruppen videreudvikle strategien, som 
skal tydeliggøre partiets politiske profil op til forbundsdagsvalget 2021 og landdagsvalget 2022.  
 
Det grænseoverskridende samarbejde – særlig samarbejdet i region Sønderjylland-Schleswig - og det 
internationale samarbejde i EFA, hvor SSW har en bestyrelsespost, vil fortsat være en vigtig del for at 
videreudvikle partiets politik i 2020. Derudover fastholdes koordineringen af SSWs politik inden for de 
forskellige grene af partiet. En særlig vigtig opgave er fortsat koordineringen af og oplysning om land-
dagsgruppens politik.   
 
Tabel 8: Resultatkrav og resultatmål for koordinering og videreudvikling 
Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct. 

4.4.1 Partiets politik skal være 
genkendeligt og synligt samt 
videreudvikles på alle ni-
veauer 

Opfølgning af fremtidige stra-
tegi i en strategi- og kampag-
nearbejdsgruppe  

7% 

Planlægning og gennemførelse 
af 1-2 møder i arbejdsgruppen 
”grænseoverskridende samar-
bejde” 

Planlægning og gennemførelse 
af 1-2 møder i EFA (European 
Free Alliance)-arbejdsgruppen 
samt deltagelse i EFA-
kongressen og EFA-
bestyrelsen 

4.4.2 Koordinering af og oplys-
ning om landdagsgruppens 
politik 

Deltagelse i møder med land-
dagsgruppen 

1% 

4.4. i alt   8% 
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4.5. Presse- og informationsarbejde  
Det er SSWs pressemedarbejder og pr-medarbejder, der sammen med landssekretæren er ansvarlig for 
partiets presse-, oplysnings-, og informationsarbejde. Det er SSWs mål, at markere partiet meget stærkt 
i de regionale og lokale medier samt på nettet og derudover at informere medlemmerne om det politi-
ske arbejde. Synliggørelsen af det danske mindretal i Danmark er ligeledes et mål for SSWs presseafde-
ling.  
 
I 2021 fortsættes SSWs oplysningsindsats både i Tyskland, Danmark og inden for mindretallet især på 
internettet og facebook m.v. Derudover fastholdes SSWs høje niveau i presse- og informationsarbejdet. 
I 2021 understøtter presseafdelingen SSWs kommunalpolitikeres presse- og offentlighedsarbejde bl.a. i 
form af undervisning i håndteringen af de sociale medier samt rådgivning ved håndteringen af den loka-
le presse. I 2021 indføres der en SSW-onlineshop, hvor aktive medlemmer kan købe” SSW-giveaways”  
 
Tabel 9: Resultatkrav og resultatmål for presse- og informationsarbejdet 
Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct. 

4.5.1 Markering af SSW i 
regionale og lokale 
medier samt synlig-
gørelse af mindretal-
let i Danmark 

Daglig pressearbejde inkl. op-
følgning og konktakt til pressen i 
Slesvig-Holsten og Danmark 

6% 

4.5.2 Markering af SSW i 
de elektroniske me-
dier 

Pleje, videreudvikling og nyud-
vikling af SSWs hjemmesider 
samt facebook m.v.  

6% 

4.5.3 Information rettet 
mod SSWs med-
lemmer 

Planlægning og udgivelse af 
SSWs 2-3 medlemssider og styr-
ket onlineindsats med dagsaktuel-
le nyheder såvel på hjemmesiden 
og de sociale medier 

6% 

4.5.4 Information rettet 
mod offentligheden  

Løbende ajourføring af SSWs 
brochurer samt udgivelse af nye 
SSW-brochurer  

 2 % 

4.5.5 Understøttelse af 
SSWs kommunale 
presse- og offentlig-
hedsarbejde 

Løbende hjælp og skoling af 
SSWs kommunalpolitikere for at 
forbedre deres synlighed i den 
lokale politiske debat 

4% 

4.5.6 SSW-online-shop SSWs online-shop planlægges og 
etabeles 

2% 

4.5. i alt   26 % 

5. Bevilling, resultatvurdering, regnskabsaflæggelse 

5.1. Bevilling 
Sydslesvigudvalget yder i 2021 et driftstilskud til Sydslesvigsk Vælgerforening på i alt: 
 
3.707.629 DKK 
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hvilket er er stigning på 0 % i forhold til 2020. 

5.2. Udbetaling 
Tilskuddet til Sydslesvigsk Vælgerforening afholdes af § 21.91.01. Danske Kulturelle anliggender i Syd-
slesvig. Sydslesvigsk Vælgerforening modtager tilskuddet i 4 kvartalsvise rater, der udbetales forud. 

5.3. Ikrafttrædelse 
Aftalen træder i kraft den 1. januar 2021 og løber indtil den 31. december 2021, hvor aftalen ophører 
med mindre andet aftales. Efter enighed mellem aftaleparterne kan der justeres i aftalens opgaver i afta-
leperioden. Jf. Sydslesviglovens § 21 har Sydslesvigsk Vælgerforening pligt til at indberette opståede 
ændringer i deres virke, der har betydning for, om støtten anvendes eller vil blive anvendt til formålet, 
til Sydslesvigudvalget og kulturministeren. Det betyder blandt andet at organisationsændringer herunder 
ændringer i ledelsen skal meddeles Sydslesvigudvalget straks og uden forsinkelse. 
 
Overordnet gælder det endvidere, at de opstillede resultatkrav og resultatmål tager udgangspunkt i hele 
Sydslesvigsk Vælgerforenings virke og er således ikke alene baseret på det af Sydslesvigudvalget beslut-
tede driftstilskud. Som følge deraf vil evt. ændringer i den økonomiske ramme have indflydelse på gra-
den af målopfyldelse. 

5.4. Resultatvurdering og opfølgning 
Sydslesvigsk Vælgerforening skal for 2021 til Sydslesvigudvalget og Kulturministeriet udarbejde og 
fremsende en årsrapport, herunder et årsregnskab samt et revisionsprotokollat, med oplysninger om 
tilskuddet fra Kulturministeriets anvendelse senest d. 30. september 2022 i henhold til bekendtgørelse 
om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der 
modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget.  
 
Sammen med årsregnskab og revisionsprotokollat indsendes ledelsens stillingtagen. Ledelsens stillingta-
gen skal være underskrevet af ledelsen. Af ledelsens stillingtagen skal det fremgå, hvordan ledelsen for-
holder sig til revisors eventuelle anbefalinger og kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet for det 
pågældende år. 
 
Kulturministeren afgiver en opfølgningsrapport til Sydslesvigudvalget om de modtagne årsrapporter 
med en vurdering af, om driftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med udvalgets afgørelse, jf. 
Sydslesviglovens § 19. Den samlede målopfyldelse drøftes på et årligt møde mellem Sydslesvigudvalget 
og bestyrelsen for Sydslesvigsk Vælgerforening. Drøftelsen tager særlig sigte på vurderingen af opfyldel-
sen af resultatkrav, hvor målopfyldelsen beror på en konkret og/eller skønsmæssig vurdering.  

Halvårlig status 

Som led i Sydslesvigudvalgets tilsyn skal Sydslesvigsk Vælgerforening derudover aflevere en halvårssta-
tus, som skal være Sydslesvigudvalget i hænde senest d. 15. juli 2021. Denne halvårsstatus skal indehol-
de en foreløbig afrapportering på de opstillede mål, samt på foreningens virke generelt. 

Bekræftelse af igangværende aktivitet 

Endvidere skal Sydslesvigsk Vælgerforening senest to uger forud for hver tilskudsudbetaling til Sydsle-
svigudvalgets sekretariat fremsende en bekræftelse på, at aktiviteten fortsat er i overensstemmelse med 
de i aftalen indeholdte mål- og resultatkrav, jf. Sydslesviglovens § 12 stk. 7. 
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5.5. Genforhandling 
Genforhandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag hvorpå kontrakten 
er indgået, når der foreligger væsentlig misligholdelse fra en af aftaleparterne og i øvrigt når parterne er 
enige herom, jf. Sydslesviglovens bestemmelser herom. 

5.6. Regnskab og revision 
Årsrapport og revisionsprotokollat skal være forsynet med landsstyrelsen for Sydslesvigsk Vælgerfor-
enings originale underskrifter. Årsrapporten udarbejdes i henhold til bekendtgørelse om regnskab for, 
revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra 
Sydslesvigudvalget nr. 1594 af den 14. december 2015. 

5.6. Misligholdelse/opfølgning 
Sydslesvigudvalget kan træffe afgørelse om tilskud helt eller delvis tilbageholdes, jf. Sydslesviglovens § 
20 stk. 2  

5.7. Opsigelse 
Opsigelse i forbindelse med misligholdelse af kontrakten kan ske med henvisning til § 20 i Sydslesviglo-
ven. 
 
 
Den 9. marts 2021 
 
 
 
 
 
 
_________________________                        ___________________________ 
Christian Juhl     Flemming Meyer 
Formand for Sydslesvigudvalget   SSWs landsformand 

 
 

BILAG 1. Anvendt regnskabspraksis 
SSW skal som parti følge reglerne efter den tyske partilov (PartG af den 28. januar 1994 sidst ændret 
med stk. 1 af loven fra den 23. august 2011. I henhold til § 23, stk.1, PartG skal partiets landsstyrelse i 
overensstemmelse med sandheden og efter bedste vidende og samvittighed aflægge offentligt regnskab 
om oprindelse og anvendelse af midlerne samt om partiets formue ved udgangen af kalenderåret (regn-
skabsåret). I henhold § 24, stk. 9, PartG er en sammenfatning foranstillet regnskabsberetningen. Regn-
skabsberetningen skal bestå af en resultatopgørelse på grundlag af et almindeligt indtægt- og udgifts-
regnskab med tilsvarende finanskonti samt en balance, som opfylder bestemmelserne i den tyske parti-
lov (PartG).  
 
Landsforbundets og amtsforbundenes bogføring udarbejdes efter fremgangsmåden i forbindelse med 
automatisk databehandling. Til dette formål benytter landsforbundet og amtsforbundene egne edb-
programmer. Lokalforeningerne fører håndskrevne eller elektronisk udarbejdede kassebøger, hvor alle 
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hændelser bliver registreret. Foruden indtægterne og udgifterne fremgår også kasse- og bankbeholdnin-
gerne ved regnskabsårets begyndelse og afslutning af bogføringerne. Om kontingenttilgodehavender, 
hensættelser og gældsposter foretages særlige anmærkninger. 
 
Regnskabet revideres i henhold til tysk partilov af 28. januar 1994 af revisionsfirmaet BDO-Deutsche 
Warentreuhand AG” i Flensborg. Revisionen gennemføres i henhold til gældende og for Sydslesvigsk 
Vælgerforening relevante regler fra Sydslesvigloven. Derudover gennemføres i overensstemmelse med 
de alment anerkendte revisionsstandarder (bekendtgørelse nr. 1594 af 14. december 2015) en forvalt-
ningsrevision.  

Resultatopgørelsen 

Indtægtskriterium 
Partiets indtægter består hovedsagligt af driftstilskud fra Kulturministeriet, tilskud fra Tyskland samt 
kontingentindtægter. Driftstilskud indtægtsføres i de regnskabsår, hvortil disse fra tilskudsyders side er 
bevilliget. Øvrige indtægter f.eks. donationer fra personer indregnes i resultatopgørelse i takt med at de 
indbetales til partiet.  

Omkostninger 
Omkostninger omfatter udgifter til personaleudgifter og materielle udgifter såsom udgifter til den lø-
bende forretningsdrift, politisk arbejde og valgkampe. Personaleomkostninger omfatter løn og gager, 
inklusiv pensioner samt andre omkostninger til socialsikring m.v. til partiets medarbejdere.  

Periodisering 
Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. 
Udgifter er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne hen-
føres til det år, hvor retten erhverves eller optjenes. 

Skat 

Som parti efter den tyske partilov er SSW ikke skattepligtig. 

Ekstraordinære poster 

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra 
begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være 
af tilbagevendende karakter. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger. Finansielle 
indtægter og omkostninger indregnes i resultataftalen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

BALANCE 

Anlægsaktiver 
Partiet ejer ingen bygninger, grunde eller driftsmateriel. Partiet har ingen varebeholdninger.  
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Omsætningsaktiver 
Tilgodehavender værdiansættes til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til dækning af mulige 
tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Pengebeholdninger 
opregnes per ultimo fra partiets bankkonti og kassebeholdninger. 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår.  

Hensættelser 
Hensættelser omfatter forventede regninger. 

Gæld  
Anden gæld omfatter ubetalte regninger. 

Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. 
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