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Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater (1. juli
-31. december 2017)
På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2017 ansøges om

tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2018
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved valget

LkVH

0f

Tils ud til kandidatlisten
Erklæring om tilskud fra pri ate tilskudsydere i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der (ra samme priv te tilsku syder modtaget ét eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 20.000 kr. i perioden 1. juli - 31. december 2017 Noj Ja, følgende
Navn • tilsku sy er
Adresse • tils u syde
Oplysning o , hvil en el al partiet (kredsorganisation, lokal pa tiorganisation m.v.) tils u det er y et til
avn • tilsku s der
resse • tilsk sy er
Oply nin om, hvilken del al partiet (k edsorganisation, lokal partiorganisation m.v.) tils u det er ydet til
Navn • tilskudsyder
A resse • tilskudsyder
Oplysning om, hvilken el al parti t (kre sorganisation, lokal partiorganisation .v ) tilskuddet e ydet til
Navn • tilskudsyder
Adresse • tilskudsyder
Oply ning o , h ilken del al partiet ( redsorganisation, lokal partiorganisation m. .) til uddet or ydet til
Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation før et parti, som pr. 1. august 2017 var

opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal o lysningerne om private tilsku tillige omfatte eventuelle lokale partior ani¬
sationer i vedkommende kommune/parliets ovrige organisationer, herun er kredsorganisationer, beliggende i edkom¬
mende region.

Erklæring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der modtaget anonyme tilskud i perioden 1. juli - 31. december 2017 pC Nej

Ja, følgende
Kr.

Den samlede størrelse af modtagne anonyme tilskud
Kr.
Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsy er
Kr.
Den samlede størrelse af anonyme tilskud overfort til en konto hos Økono i- og Inden¬
rigsministeriet
Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisatio /den regionale organisation for et arti, som pr. 1. august 2017 var

opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilsku tillige omfatte eventuelle lokale partiorga¬
nisationer i vedkommende kommune/parliets o rige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i
vedkommende region.
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Tilskud til opstillede kandidater
Hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 ar opstillingsbe¬

rettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud modtaget af opstillede kandidater
tillige omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtageren til folketingsvalg.
Sæt kryds, hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var opstillings-

beretliget til folketingsvalg.

Bemærk, at hvis en kandi at, der opstiller til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, tillige opstiller til kommunal¬
bestyrelses alg, skal oplysningerne om pri ate og anonyme tilskud, der skal indberettes regionalt, tillige

omfatte det eller de tils ud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget.
Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der (ra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 20,000 kr. i porioden 1, juli - 31. december 2017 . > Nej
Navn * Mskudsyder

Ja, folgendo

Adresse • tilsku sy er
Navn på kan i aten, er har mo taget tilskud

Kandidaten har været opstillet hl lolgende valg'

Navn • t lskudsyder
dresse • tilskudsyder
Na n på kand alen, der har mo laget tilsku

Kan idaten har værel opstille til lolgende alg'

Na n • Msku syder
A resse ¦ Ms u syder
Navn

kan i aten, er har mo laget tilskud

Kan idaten har været opstillet til lolgende alg'

Navn • Mskuds er
A resse • tilsku syder
Na n p kan i aten, der ar modlaget lilskud

Kan i alen har været opstillet lil lolgen e valg'

¦Del skal oplyses, om kandidalen har været opstillet til folketingsvalg, regionsvalg og eller kommunalbestyrelsesvalg

Erklæring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der blandt e o stille kandidater modtaget anony e tilskud 1
perioden 1. juli - 31. december 2017 Xl

ej

Den samlede storrelse at anonyme tilsku modtaget af samtlige opstillede kandidater,
erklæringen vedrører

Ja, følgende
Kr.

Det erklæres hermed, at ovenstående opl sninger vedrorende private og anonyme tilskud omfatter samtlige
o stille e andidater, der er omtalte! af kan idatlistens indberetningspligt

Dato og underskrift
Ovenståen e oplysninger afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens § 6 a og partistottelovens § 14 a
Kommunen regionen kan behandle oplysninger om personer, der ind i er ansogning om tilskud. Oplysningerne
an endes af kommunen/regionen til a ministration af opgaver efter partistotteloven og partiregnskabsloven. Ansoger

har ret til at få at vi e, hvilke personoplysninger omm nen/regionen behandler, og har ret til at kræve forkerte oplysnin¬
ger rettet.

X Repræsentant for partiorganisation -forening

Or anisalionens/l reningens navn

Repræsentant for kandidatlisten
Dalo og underskrift .
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