
Eridaning om private og anonyme tilskud til kandiciatfisten og opatiliede kandidater 
kalenderaret 2021 (offentlIggores) 

Pa grundlag at deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsradsvalget i 2021 anseges om 
tilskud til politick arbejde i kommunen/regionen i kalenderaret 2022  
!CanadaAstons bogslevbetegnelse og Islebelognebte pi oterrInesedan wed amigo, 

-  iaCZCA 

Tilskud til kandidatlisten 

Erk1wring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten I kalendertiret 2021 
Er der ha samme private tilskudsyder modtaget et eller Here tilskud, som 
tilsammen overstiger 21.900 kr. i kalenderaret 2021 k I Nej 1 I Jai totrnde 
Navn • hisibuctsyder 

Kamm; • tiskudsyder 

0plysning om, hviken del at partial (krectsorganisabon, laical parborgarisatian mit) laskuddeteryclat hi 

Navn • lilskudsyder 

Adresse • tisioxlsyder 

0ptyseing om, hvilkee del al partiet (kredsorganisalicn, lokal parttorganiselion m v.) liskuddet er ydet bl 

Navn • blskudsytter 

Admsse•Watiftyder 

0plysning cm, Macon del at partial (kredsorganisaten, laical partiorgarisabon ma.) tiskuddet er ydet til 

Navn • hiskudsyder 

Adresse • tiskudsyder 

Oplysning cm, hviken del at partial (kredsorgarisation, lokal parborgarksabon m.v) tisk:Adel er }net til 

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisation for et part, som pr. 
1. august 2021 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningeme om private tilskud tifige omfatte eventueile 
lokale partiorganisationer i vedkommende kommune/partiets evrige organisationer, herunder kredsorganisatonar, befig-
gende i vedkommende region. 

Erkla3ring om anonyme tilskud modtaget of kandidatlisten i kalenderaret 2021 

,----1 . 
Er der modtaget anonyme tilskud i kalenderaret 2021 NI  Nej a, lolgende 

Den samlede starrelse at samttige mocttsgne anonyme tilskud, inktusiv anonyme tilskud 
under befebsgrEensen 

Kr 

Den samlede sterrelse of anonyme tilskud returner& til tilskudsyder 
Kr. 

Den samlede sterrelse at anonyme tilskud overiort til en konto hos Indenrigs- og 
Boligministenet 

Kc 

Der er forbad for kandidatlister (ikke for kandidater) mod at modtage anonyme tiskad over belobsgrainsen., som i 2021 
er 21.900 kr. Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud over belobsgrizensen, skal kandidatlisten returners hebri 
tilskuddet til titskudsyderen, og hvis det ikke er mutigt, skal hole tilskuddet i stedet cmirton3s tit en konto hos Indenrigs• 
og Boligministeriet. 
Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kornmuneorganisation/den regionals organisation for et part, som pr. 
1. august 2021 var opstillingsberettiget til folkebngsvalg, skal oplysningeme om anonyme titskud ttlege omfatte want-
on() lokale partiorganisationer i vedkommende kommune/partiets ovrige organisationer, herunder knxtsorgarusatoner, 
beliggende i vedkommende region. 



F 1 Ja. feloende 
Er der blanch de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i 
kalenderaret 2021 A Nej 

Kr. Den samlede sterols° of anonyme tilskud modtaget of samtlige opstillede kandidater, 
erkla3ringen vedrerer, i kalenderaret 2021  

^-, ReprEesentant for partiorganisationi-forening 
Repra3sentant for kandidatlisten 

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 at 
opstillede kandidater tillige omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg. 
Det er den regionate organisation for den storkreds, som kandidaten opstillede i, som har den nmvnte 
indberetningspligt 

Bemmrk, 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 del eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brag for kommunalbestyrelsesvalget. 

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

Er der fra sarnme private tilskudsyder modtaget et eller flare tilskud, som 
blsammen overstlger 21 900 kr. i kalenderaret 2021 V Nej J j Ja, felgende 
Nam • biskudsyde r 

Adresse • Oldcudsyder 

Nam pa lauxbdaten, der hat modtaget tiskud Kanddaten har were opsblet al loigende valg* 

Nam • tisicudsyde r 

Adresse • bIslextsytler 

Navn pa kandsdaten, der har modtaget tiskud Kerb:Widen hat veret opsblet til tolgende valg' 

Navn • tislcudsyder 

Adresse • bisiddsyder 

Navn pa kandidaten, der har modtaget tasked Kandidaten hat varet opsblet til totgende valg" 

Nam • tiskudsyder 

Adresse • btskudsyder 

Nam pa kanddatert, der her ma:bagel tiskud Kanddaten har va3ret opsblet El tolgende valg• 

'Det skal oplyses, om kandidaten har vairet opstillet til folketingsvalg, regionsvalg og/eller kommunalbestyrelsesvalg 

Erkimring om anonyme tilskud modtaget of de opstillede kandidater i kalenderaret 2021 

Det endaares harmed, at ovenstaende oplysninger vedrerende private og anonyme tilskud omfatter samtlige 
)1  opstillede kandidater, der er omfattet at kanchdatlistens indberetningspligt  

Dato og underskrift 
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Sait kryds, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er den regionals organisation for et parti, 
sompr. 1. august 2021 var opstillingsberettget til folketingsvalg  

Ovensteende oplysninger afgives under strafansvar otter partiregnskabslovens § 6 a og partistattelovens § 14 a 

Kommunen/Regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansegning om tilskud. Oplysningeme 
anvendes of kommunen/regionen fil administration al opgaver after partistatteloven og part regnskabsloven. Ansoger 
har ret til at IA at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandier, og har ret til at kra3ve forkerte oplysnin-

rettet 
OrganisaDonansioraningena navn 

C/ //„,,r71,f 
Dato og undersloift 
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