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Sagsidentifikation - KLE 84.00.10040

Kommunens/Regionens udbetaling af tilskud til politisk arbejde
efter partistøtteloven for 2020
I anledning af ansøgning om tilskud til politisk arbejde i kalenderåret 2020 i
Kommunens/Regionens navn

Vallensbæk Kommune

til kandidatliste
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2017

Liste I - Liberal Alliance
CVR-nummer

P-nummer

38122029
er tilskudsbeløbet for kalenderåret 2020 overført til foreningens NemKonto (registreret på ovenstående CVR-nummer)
Tilskudsbeløbet er beregnet på grundlag af kandidatlistens stemmetal ved kommunalbestyrelsesvalget/regionsråds
valget i 2017. Tilskuddet for 2020 udgør 7,50 kr. pr. stemme ved kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis 4,75 kr. pr.
stemme ved regionsrådsvalg. Tilskud kan dog kun udbetales, i det omfang de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt,
jf. nedenfor og tilhørende vejledning.
Antal stemmer

A

133

Ganget med kr.

Kr.

7(50 Tilskuddet for 2020 udgør højst følgende beløb

Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der ved kommunalbestyrelsesvalget har fået
færre end 100 stemmer, i Københavns Kommune færre end 500 stemmer, ved valget.
Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der ved regionsrådsvalget har fået færre end 500
stemmer ved valget.

B
C

D

Kandidatlisten påregner i 2020 at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen/
regionen med mindst følgende beløb
Det tilskud, der kan udbetales til kandidatlisten for 2020, er det laveste af
beløbene (A) eller (B) og udgør således følgende beløb
(D) og (E) udfyldes kun, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) tidligere har
modtaget tilskud og senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 eller
senere fra en kommune/region.
Kandidatlisten har senest modtaget tilskud til politisk arbejde i kommunen/
regionen for følgende kalenderår
År
For kalenderåret (hvor
har kandidatlisten modtaget
kandidatlisten senest har
modtaget tilskud fra
kommunen/regionen)

2019

tilskud til politisk arbejde i
kommunen/regionen med
følgende beløb

2019

har kandidatlisten afholdt
udgifter til politisk arbejde i
kommunen/regionen med
mindst følgende beløb

År

E

9

I kalenderåret
(samme kalenderår som i (D))
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997,50
Kr.

3.000,00
Kr.

997,50

År
2019
Kr.

964,25
Kr.

3.000,00
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F
G

Det ikke anvendte tilskudsbeløb for dette kalenderår udgør således følgende
beløb (D) + (E). Er (D) mindre end (E), eller er der senest modtaget tilskud fra
kommunen/ regionen før kalenderåret 2013, sættes beløbet til 0 kr.
Det tilskud, der kan udbetales til kandidatlisten for 2020, udgør herefter følgende
beløb (C) + (F)

Kr.

0,00
Kr.

997,50

I ansøgningen er endvidere afgivet

H

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2019

O Nej

(S) Ja

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2019

O Nej

(§>Ja

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i
kalenderåret 2019

O Nej

(§> Ja

O Nej

(S) Ja

O Nej

(S) Ja

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i
kalenderåret 2019
Erklæring om, at oplysninger om private og anonyme tilskud til opstillede
kandidater omfatter samtlige opstillede kandidater, der er omfattet af
kandidatlistens indberetningspligt

Hvis der er sat kryds i "ja” ved alle ovennævnte erklæringer, opfylder kandidatlisten derfor betingelserne for at få
udbetalt det tilskudsbeløb for 2020, der er anført ovenfor under (G), hvorfor dette beløb er overført til foreningens
NemKonto.

Bemærkninger til kandidatlisten
Opmærksomheden henledes på, at tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen/regionen i 2020, og at det
politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2020.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at kandidatlisten (tilskudsmodtageren) skal indgive ansøgning med
tilhørende erklæringer for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. En kandidatliste, der har deltaget i
kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2017, har ret til tilskud i årene 2018 - 2021. Ansøgning skal indgives
inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. Blanket til ansøgning om tilskud kan rekvireres fra
kommunen/regionen.
Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet har offentliggjort (eller vil snarest offentliggøre) bilaget til ansøgningen
på kommunens/regionens hjemmeside.

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Social- og Indenrigsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K,
valg@sim.dk.
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