
Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater 
i kalenderåret 2021 (offentliggøres)

På grundlag af deltagels© i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2021 ansøges om tilskud til politisk 
arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2022

Kandkiattelens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedler ved vaioe;

C Ver

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2021

Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som tilsammen overstiger 21.900 kr
i kalenderåret 2021
^Nej

Ja. følgende

Tilskudsyderens navn

Ve, Hjsrummef Etage SideOor

aostnumner

Opiysnog om hvinen oel af partiet ik'edsorgamsation okal partiorganisation m v) tilskuddet c' ydet ti1

Tiskudsyderens navn

Ve, Husrummef ; Etage SoeOo'

5ostnumner 3>

Oplysning om hvlfcen del af partiet Ucedsofgansaacn okal partiorganisation m v > tilskuddet e' ydet til

Tilskudsyderens navn

Ve, Husnummer Etage SoeOor

=,3S tnummer 3v

Oplysning om hvlken oel af pattiet tkredsotgarvsaton okal parliorganisation m v i tilskuddet e< ydet til

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisation for et part. som pr.
1. august 2021 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private tilskud tillige omfatte eventuelle 
lokale partiotgamsationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, 
beliggende i vedkommende region.
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Ertøsermg om atxonym* tilskud modtaget af katidfføtitstøiY i karenderaie? 2021
■ . ,: -■ ' ■ -- ir'': ■ ■ ■ 50*. . ■

Er der modtaget anonyme »skud i kalenderåret 202'

)CNes

Ja. følgende

Den san-i&j© staireise af samlage modtagne anonyme tiisfcud. mtiueiv anonyme tilskud unde? beløbsgrænsen

Den samlede størrelse af anonyme tfeskud returneret feJ tilskudsyder
Kr " " " i .

Den samlede størrelse a? anonyme tifektfd overført Ulen konto hos Indenrigs- og Bo»igmin«tene?

Der er forbed for kandidatlister (ikke kandidater* mod at modtage anonyme t-Jskud over beløbsgrænsen. som < 2021 
et 21.900 ki. H-m m kancfcdatttsts medtager et anonymt tilskud over be.obsgrærsen. skal kandidatlisten returnere 
hede tilskuddet i3 ttskudsyderen og hvis det ikke er-mufigt. skal hele tilskuddet i stenet overføres til er konto hos 
Indenrigs- og Boligministeriet.

Hvis tøskudsrodtagerer fkandidatfeten’ er kommuneof-gaossationjiden regionale organisation tor & parti, som pr.
1. august 2021 var qpssSr^sberettiget tå folketingsvalg. skal oplysningerne om anonyme tilskud talige omfatte 
evemuefe ickaie partiorganisationer r vedkommende feonKoune-partreis øvnge organisationer, herunder 
kreosorganisationer, beliggende. vedkommende reckon
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Hvis .téskudsnioatsge#«n (kandidatlisten'; er <fen regionat© orøfefesatiori tors! parti, som pr 1 august 202"' var 
opstJKrtgsberetiBjét tø foikatingsvatø. skal oplysnings«™? om private cq anonym© tilskod n-optaget af opstfHeca 
kandidater trille orofatt© satr^iae kandidater der ops.W!er for tiiskodsmodtageror tø folketingsvalg.

"■ Sæt kryds, hvis tilskudsmodtageren fkarK»datf;st«r,} or den regionale gføsrusabon fer. ét parti som 
~J pr. 1. august 2021 var opstølingsbwettigsi tø folketingsvalg

Bamaéik. af hvis-mkandidat, der opstiller tit regjor.srådsvaig alter- folketingsvalg. fiilige opstiller tø fccmnsunan 
beslyre&e&valg, skal oplysningerne- om private og anonyme trtekud. det ska) indberefies regof»alt. liflige 
omtalte det olier do tøskud. ktwvSdater. har modtaget tit brug for k^nmunafoesh/relsesv-sigei.

Erklæring om titekud Ua pctvata tilskudsyderne tii apsttHede kandidater t Kai ender aret 2021
•-/■V- • ' /■ ■"•-'■?&■•.; ;**&£?:
Er der fra samme private tSskudsydor modtaget ét eHer ttere tøskud. som tUsamrren overstige' 21.900 ffr. 
i sårendet ar et 2021 
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Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i kalenderåret 2021

Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i kalenderåret 2021

jCNej

C Ja. følgende

Den samlede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater, erklæringen vedrører, 
i kalenderåret 2021

fie

., Det erklæres hermed, at ovenstående oplysninger vedrørende private og anonyme tilskud omfatter samtlige 
opstillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens indberetningspligt

Dato og underskrift

Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens § 6 a og partistøttelovens § 14 a.

Kommunen/Regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne 
anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver efter partistøtteloven og partiregnskabsloven. 
Ansøger har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler og har ret til at kræve 
forkerte oplysninger rettet.

% Repræsentant for partiorgamsationMorening 
Repræsentant for kandidatlisten

Orgarvsatronens lorev ngens navn
tit Køtilit? fCLXC’PMTi Clvql

Mia
Efternavn ,

yertfKSeO
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