
 

Bilag: Erldaering om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater i 
kalenderfiret 2021 (offentliggores) 

Pa grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsradsvalget i 2021 ansoges om 
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderaret 2022 

 

Kanctidatlistens bogstavbet else og listebetegnelse pa emmesedlen ved valget 

Tilskud til kandidatlisten 

Erklwring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderaret 2021 
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget et eller flere tilskud, som 
tilsammen overstiger 21.900 kr. i kalenderaret 2021 7\ Nej Ja, folgende 
Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Oplysning om, hvilken del af partiet (kredsorganisation, lokal partiorganisation m.v.) tilskuddet er ydet til 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Oplysning om, hvilken del af partiet (kredsorganisation, lokal partiorganisation m.v.) tilskuddet er ydet til 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Oplysning om, hvilken del af partiet (kredsorganisation, lokal partiorganisation m.v.) tilskuddet er ydet di 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Oplysning om, hvilken del af partiet (kredsorganisation, lokal partiorganisation m.v.) tilskuddet er ydet til 

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 
1. august 2021 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private tilskud tillige omfatte eventuelle 
lokale partiorganisationer i vedkommende kommune/partiets ovrige organisationer, herunder kredsorganisationer, belig-
gende i vedkommende region. 

Erkia3ring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderaret 2021 

Er der modtaget anonyme tilskud i kalenderaret 2021 4 Nej Ja, folgende 

Den samlede starrelse af samtiige modtagne anonyms tilskud, inklusiv anonyme tilskud 
under belobsgraansen 

Kr. 

Den samlede storrelse af anonyme tilskud retumeret til tilskudsyder 
Kr. 

Den samlede starrelse af anonyme tilskud overfart til en konto hos Indenrigs- og 
Boligministeriet 

Kr. 

Der er forbud for kandidatlister (ikke for kandidater) mod at modtage anonyme tilskud over belobsgraansen, som 12021 
er 21.900 kr. Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud over belobsgrEensen, skal kandidatlisten retumere hele 
tilskuddet til tilskudsyderen, og hvis det ikke er muligt, skal hale tilskuddet i stedet overfores til en konto hos Indenrigs-
og Boligministeriet. 
Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 
1. august 2021 var opstillingsberettiget til follo3tingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventu-
elle lokale partiorganisationer i vedkommende kommune/partiets ovrige organisationer, herunder kredsorganisationer, 
beliggende i vedkommende region. 
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Tilskud til opstillede kandidater 

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2021 
var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud modtaget af 
opstillede kandidater tillige omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg. 
Det er den regionale organisation for den storkreds, som kandidaten opstillede i, som har den naavnte 
indberetningspligt. 

 

 Salt kryds, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regionale organisation for et parti, 
som pr. 1. august 2021 var opstillingsberettiget til folketingsvalg. 

Beme3rk, at hvis en kandidat, der opstiller til regionsradsvalg eller folketingsvalg, tillige opstiller til kommunal-
bestyrelsesvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud, der skal indberettes regionalt, tillige 
omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget. 

Erkimring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i kalenderaret 2021 

Er der fra samme private tilskudsyder modtaget et eller flare tilskud, som  
tilsammen overstiger 21.900 kr. i kalenderaret 2021 X Nej Ja, folgende 
Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn pa kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har vEaret opstillet til folgende valg* 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn pa kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har va3ret opstillet til folgende wig* 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn pa kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har vEeret opstillet tilfolgende valg* 

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn pa kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har vEeret opstillet til falgende make 

*Det skal oplyses, om kandidaten har vEeret opstillet til folketingsvaJg, regionsvalg og/eller kommunalbestyrelsesvalg 

Erkla3ring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i kalenderaret 2021 

Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i 
kalendedret 2021 Nej I Ja,felgende 

Den samlede sterrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater, 
erldEeringen vedrorer, i kalenderaret 2021 

• 

 

__, 
K , 

Det erklEeres harmed, at ovensbiende oplysninger vedrorende private og anonyme tilskud omfatter samtlige 
opstillede kandidater, der er omfattet af kandidattistens indberetningspligt  

Dato og underskrift 
Ovenstaende oplysninger afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens § 6 a og partistottelovens § 14 a 
Kommunen/Regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansogning om tilskud. Oplysningeme 
anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver after partistotteloven og partiregnskabsloven. Ansoger 
har ret til at fd at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at kra3ve forkerte oplysnin-
ger rettet. 
V 
V 

ReprEesentant for partiorganisation/-forening 
ReprEesentant for kandidatlisten 

Organisationens/foreningens navn 

Dato og underskrift 
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