Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater i
kalenderåret 2018

Pa grundlag af deltagelse I kommunalbestyrelsesvalget/reg1onsrådsvalget 12017 ansoges om
tilskud 111 pohllsk arbeJde I kommunen/regionen I kalenderåret 2019
Ka ndtdall1Mc ns tx}Qs1avbctcgnelse

'

1

-

og l1s.!cbt"1~gne l!\r pa sr~mm<'SPOlcr. vPn ; ~,g" I

•

, _ __ /

-

{ -

ft ' r

.

I

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private t1lskudsydere I kalenderaret 2018

IEr der fra samme pnvate tilskudsyder modtaget et eller flere tilskud
tilsammen oversllger 20 500 kr
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Adresse • lflskucsyUt,

Hvis t1lskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale orgamsahOn for et parti, som pr 1 august 2017 var
opstillingsberen1get III tolkeungsvalg, skal oplysningerne om pnvate tilskud 1111,ge omfane eventuelle lokale par11orgamsat1oner I vedkommende kommune/partiets ovnge orgarnsatIoner. herunder kredsorgamsat1oner, beliggende I vedkom •
mende re I0n.

Erklæring om anonyme lllskud modtaget I kalenderåret 2018
Er der modta et anon me tilskud I kalenderarel 2018
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Den samlede størrelse af samtlige modtagne anonyme l1lskud , 1nklus1v anonyme tilskud
r under belobsgrænsen
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Den samlede storrelse at anonyme tilskud returneret III tilskudsyder
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Den samlede størrelse af anonyme lilskud overtort 111 en konto hos Okonorm- og Inden- I Kr
ngsmImstenet
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Der er forbud for kandidatlister (ikke kandidater) mod al modtage anonyme tilskud over belobsgrænsen som , 2018 er
20.500 kr Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud over beløbsgrænsen. skal kand1datl1sten returnere hele
tilskuddet 111 tilskudsyderen og hvis det ikke er muligt, skal hele tilskuddet I stedet overtores til en konto hos Okonom1~ lndenngsm,msteriel
Hvis t1lskudsmodtageren er kommuneorgamsat,oniden regmnale orgarnsallon for et parlI, som pr 1 august 2017 var
opst1llingsberet11get til folkelingsvalg skal oplysningerne om anonyme utskud t1thge omfatte eventuelle lokale parliorgamsalioner I vedkommende kommune/paruets ovnge orga111satIoner. herunder kred sorgan1sa11oner beliggende 1
ve2kom me n~e r~_gion
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Tilskud til opstillede kandidater
Hvis l1lskudsmodtageren er den regionale orgarnsalton for et parti som pr 1 august 2017 var opst1lhngsberettiget til folketingsvalg skal oplysningerne om private og anonyme lilskud modtaget al opstillede kandidater
hllrge omfatte samtlige kandidaler. der opstiller ror t1lskudsmodtageren til folketingsvalg

f

Sæt kryds hvis t1lskudsmodtageren er den regionale organisation tor et part,. som pr 1 august 2017 var opstolhngs·
berettiget tol folket1ngsv~

Bemærk at hvis en kandidat , der opstiller ltl reg,onsrådsvalg eller folketingsvalg hlltge opstiller til kommunalbestyrelsesvalg, skal oplysningerne om prrvate og anonyme tilskud, der skal indberettes regionalt, tillige
omfatte det eller de ltlskud kandidaten har modtaget til brug 101 kommunalbestyrelsesvalget

Erklæring om tilskud fra private t1lskudsydere I kalenderaret 2018
Er der Ira samme private t,tskudsyder modtaget el eller flere tilskud som \..
Irisammen overstiger 20 500 kr r kalenderåret 2018
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Erklæring om anonyme trlskud modtaget r kalenderaret 2018
Er der blandt de op strllede kandidater modtaget anonyme trlskud 1
kalenderaret 2018
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Den samlede storrelse af anonyme tilskud modtaget af samrtrge opst1llede kandidater,
erklæringen vedrorer
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Det erklæres hermed at ovenstaende oplysninger vedrorende private og anonyme tilskud omfatter sarnthge
opstillede kandidater. der er omfattet af kand1datlrstens indberetningspligt
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Dato og underskrift
_2venstaende oplysninger ~tg,ves understrafans"wir efter parhregnskabstovens § 6 a og partistottelovens~ 14 a
Kommunen/regionen kan behandle oplysnrnger om personer der 1ndg1ver ansøgning om tilskud Oplysningerne
anvendes af komrnunen 'reg1onen hl adm1n1stratron al opgaver efter part1s101teloven og partiregnskabsloven Ansager
har ret trl at la at vide, hvilke personoplysnrnger kornmunen,regronen behandler, og har ret til at kræve forkerte oplysnrn,
ger renet
> Repræsentant for partrorganrsatoon/-/
oren1n
4
Orga~ on~n, 10,er""~ens na,;n
1( ; • I ~
Repr~sen~ant tor kand1~tl1sten
. _
/.r> • 1 /.
-

~,a

e.,o~~

""°'"'"

~ / ti

æ

~ Jf ~
~';j ;,{

,o 00"0"

" W•~ . . ' - "

