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Bilag: Erklwring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater i 
kalenderiret 2022 (offentliggores) 

Pa grundlag of deltagelse i kommunalbestyrefsesvalgel/regionsradsvalget i 2021 ansoges om til-
skud til politisk arbejde i kommunerVregionen i kalenderaret 2023  
Kanctelatt,sters bogstarbelegneim og krebe15gnsiso pa stemmeseler red ralget„.., 

l" r ea a. 4; 1-10  

Tilskud til kandidatlisten 

Erklmring om tilskud Ira private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderaret 2022 
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget et eller flee tilskud, som 

r-- tilsarnmen overstiger 22 200 kr. i kalenderaret 2022 :CY, Nej r.1 Ja, folgende  
Nen,  • btskudsyder 

Afire se • taskudsyder 

Opaysmng om hAtken del at genet (kredsorgamsabon. lokal parborgantsabon m v.) laskuddet or ydet td 

Nevn • bisrudsycler 

Adresse • tolskudeyder 

OPlYsnmg an.  hvaker del at parbel Ocredsorganneflon, lokal parborgarssaton m v.1 bl.skuddel or ydel PI 

Na n • blskWeyder 

Adresse • biskudsyder 

Optysnmg cm. hAlken del al partvet (krodsorgamsat . loka) parborganisation m.v ) titskuddel er ydet td 

Navr • blskudsyder 

Actress, • tiskudsyder 

Oplysrung om. hveken del at pan et (kredsorgamsabon. loka) partoganosabon m v.) laskuddet er ydet bl 

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisalion/den regionals organisation for et part, som pr. 
1 august 2021 var opstillingsberettiget ill folketingsvalg, skal oplysningerne om private tilskud tillige omtatle eventuelle 
)oka)e partiorganisationer i vedkommende kommune/partiets evrige organisatloner, herunder kredsorganisationer, 
beliggende I vedkommende region. 

Erkimring om anonyme tilskud modtaget of kandidatlisten i kalenderaret 2022 

Er der modlaget anonyme tilskud i kalenderaret 2022 5;41 Nei Ja. folgende 

Den samlede storrelse at samllige modtagne anonyme tilskud, inklusiv anonyme tilskud 
under belebsgrwnsen 

Kr
 

Den samlede sterre)se at anonyme tilskud returneret tit blskudsyder 

Kr 

Den samlede storrelse al anonyme tilskud overtort id en konto hos Indenrigs- og Boligmi- 
nisteriet 

Kr' 

Der er forbud for kandidatlister (ikke for kandidater) mod at modtage anonyme tilskud over belobsgrnsen, som i 2022 
er 22 200 kr Hvts en kandrdatiiste modtager et anonymt tilskud over belobsgrmnsen, skalkandidallislen returnere hale 
illskuddet lit tilskudsyderen, og huts del ikke er mubgl, skal hele tilskuddel i sledst overferes lit en konto hos Indenrigs-

 

og Boligministenet. _ 
Hvis tilskudsmodtageren (kandrdallisten) er kommuneorganisation/den regionale organisation for et part!, som pr 
1 august 2021 var opstillingsberebtget tit folketingsvalg. skal oplysningerne om anonyme tilskud bilge omfatte eventuelle 
lokale partiorganisationer I vedkommende kommuneipartiets owige organisationer, herunder kredsorganisationer. 
beliggende I vedkommende region 



Er der bland! de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i 
kalenderaret 2022 1P(4 Nej I Ja, folgende 

Det erklmres hermed, at ovenstaende oplysninger vedrerende private og anonyme tilskud omfatter samtlige opstil-
' 1  lade kandidater, der er ornfattet al kandidatlislens indberetningspligt  

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 titskud modtaget at opstil-
lede 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 nwvnte indberel-
ningspligt. 

Salt kryds, hvis tilskudsmodtageren (kandidattisten) er den regionale organisation for et parti, 
som pr 1 august 2021 var opstillingsberetliget tit folketingsvalg.  

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 regional, tillige 
omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget. 

Erklwring om titskud Ira private tilskudsydere til opstillede kandidater i katenderaret 2022 
Er der Ira samme private tilskudsyder modtaget et eller Here tilskud, som 
titsammen overstiger 22.200 kr. i kalenderaret 2022 64 Nei Ja, folgende 
Nem • teskuckyder 

Adresse • triskudsyder 

Navn pa icand•daten. der har modtaget tdOurd Kandrdaten har veret opstillet hi telgerde valir 

Now, • hiskudsyder 

Adresse • teskucisyder 

Nays pe kancleaten de,  har modtaget olskod Kanckdaten liar verel opstrael hi telpende valsr 

Navn • Wsktrdsycler 

Adresse • teskudsyder 

Navn pa kandolaten der ha,  rnoolagel taskud Kandeaten har vaarel ops10e1 hi tagende valg* 

Navn • ttskudsyder 

Adresse • tdskudsyder 

Neon pa kardodaten. der har modtaget tiskud Kandaiaten har verel opsiJet at talgende vale' 

"Det skal oplyses, om kandidaten har vwret opsfillet til folketingsvalg, regionsvalg °Weller kommunalbestyrelsesvalg 

Erklwring om anonyme  tilskud modtaget of de opstillede kandidater i kalenderaret 2022 

Den sarnlede storrelse at anonyme tilskud modtaget at samtlige opstillede kandidater, 
erklmrincien vedrerer, i kalenderarel 2022 

Kr 

 

underskrift 

Ovenstaende oplysninger afolves under stralansvar etter partiregnskabstovens § 6 a og partistottelovens § 14 a 

KommunenfRegionen kan behandle optysninger om personer, der indgiver ansogning om lilskud Oplysningerne 
anvendes al kommuneniregionen til administration of opgaver efter partistotteloven og partiregnskabsloven. Ansoger har 

ret til at fa at vide, hvitke personoplysninger kommunentregionen behandler, og har ret tit at kranie forkerte optysninger 

rettet. 

,q4 Repranentant for partiorganisalionf-torening 

t4 Reprmsentant for kandidatlisten 

Orpandahonertsrloroningens nave ,... „ 
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