
På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2021 ansøges om tilskud til politisk 
arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2022

Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved valget

______ ^ Scxjci>ik Pc/ C'_________________________

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2021

Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som tilsammen overstiger 21.900 kr.
i kalenderåret 2021
^Nej

O Ja, følgende

Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater
i kalenderåret 2021 (offentliggøres)

Tilskudsyderens navn

Vej Husnummer Etage Side/Dør

Postnummer By

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

Tilskudsyderens navn

Vej Husnummer Etage Side/Dør

Postnummer By

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

Tilskudsyderens navn

Vej Husnummer Etage Side/Dør

Postnummer By

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

Tilskudsyderens navn

Vej Husnummer Etage Side/Dør

Postnummer By

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 øvrige 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.

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

Bemærk, at hvis en kandidat, der opstiller til regionsrådsvalg 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.

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i kalenderåret 2021

Er der fra samme private 
i kalenderåret 2021
\) Nej

tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som tilsammen overstiger 21.900 kr.

O Ja. følgende

Tilskudsyderens navn

Vej Husnummer Etage Side/Dør

Postnummer By

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud

Kandidaten har været opstillet til følgende valg'

Tilskudsyderens navn

Vej Husnummer Etage Side/Dør

Postnummer By

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud

Kandidaten har været opstillet til følgende valg*

Tilskudsyderens navn

Vej Husnummer Etage Side/Dør

Postnummer By

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud

Kandidaten har været opstillet til følgende valg*

Tilskudsyderens navn

Vej Husnummer Etage Side/Dør

Postnummer By

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud

Kandidaten har været opstillet til følgende valg*

’Det skal oplyses, om kandidaten har været opstillet til folketingsvalg, regionsvalg og/eller kommunalbestyrelsesvalg
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Er der modtaget anonyme tilskud i kalenderåret 2021
C^Nej

O Ja. følgende

Den samlede størrelse af samtlige modtagne anonyme tilskud, inklusiv anonyme tilskud under beløbsgrænsen
Kr.

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2021

Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsyder
Kr

Den samlede størrelse af anonyme tilskud overført til en konto hos Indenrigs- og Boligministeriet
Kr.

Der er forbud for kandidatlister (ikke kandidater) mod at modtage anonyme tilskud over beløbsgrænsen, som i 2021 
er 21.900 kr. Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud over beløbsgrænsen, skal kandidatlisten returnere 
hele tilskuddet til tilskudsyderen, og hvis det ikke er muligt, skal hele tilskuddet i stedet overføres 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 folketingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte 
eventuelle lokale partiorganisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder 
kredsorganisationer, beliggende i vedkommende region.
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Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i kalenderåret 2021

Er,(der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i kalenderåret 2021 

Nej

O Ja. følgende

Den samlede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater, erklæringen vedrører, 
i kalenderåret 2021
Kr

Det erklæres hermed, at ovenstående oplysninger vedrørende private og anonyme tilskud omfatter samtlige 
opstillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens indberetningspligt

Dato og underskrift

Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens § 6 a og partistøttelovens § 14 a.

Kommunen/Regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne 
anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver efter partistøtteloven og partiregnskabsloven. 
Ansøger har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler og har ret til at kræve 
forkerte oplysninger rettet.
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Vejledning til ansøgningsskema og bilag

Regulering af beløbsgrænse for oplysningspligt
Oplysningspligt om private tilskud ogforbud mod ano
nyme tilskud indtræder ved tilskud over en given 
grænse Beløbsgrænsen reguleres årligt

Ved private og anonyme tilskud modtaget i 2021 er 
beløbsgrænsen 21 900 kr, jf bekendtgørelse nr 1368 
af 15 september 2020 om regulering af beløb i parti
regnskabsloven og partistøtteloven 12021, § 1

Ved private og anonyme tilskud modtaget i 2022 er 
beløbsgrænsen 22 200 kr, jf bekendtgørelse nr 1787 
af 31 august 2021 om regulering af beløb i partiregn
skabsloven og partistøtteloven i 2022, § 1

Vejledning til ansøgningsskema

Tilskudsberettigede og tilskuddets størrelse 
En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbesty
relsesvalget 12021, har ret til tilskud til kandidat
listens politiske arbejde i kommunen i årene 2022- 
2025

Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået 
færre end 100 stemmer, i Københavns Kommune 
færre end 500 stemmer, ved valget.

Til kandidatlister, der indgik i et listeforbund, ydes til
skud, hvis listeforbundet har fået 100 stemmer, i Kø
benhavns Kommune 500 stemmer, eller derover

En kandidatliste, der har deltaget i regionsrådsval
get 12021, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske 
arbejde i regionen i årene 2022-2025

Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået 
færre end 500 stemmer ved valget

Til kandidatlister, der indgik i et listeforbund, ydes til
skud, hvis listeforbundet har fået 500 stemmer eller 
derover

Tilskuddet for 2022 udgør 7,75 kr pr stemme ved 
kommunalbestyrelsesvalg, og 5 kr pr stemme ved re- 
gionsrådsvalg

Udbetaling af tilskud 12022 kan dog kun ske, i det 
omfang tilskudsmodtageren (kandidatlisten) påreg
ner at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen/ 
regionen 12022

Tilskuddets anvendelse
Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommu
nen/regionen i 2022, og det politiske arbejde, som til
skuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2022

Ansøgning om tilskud
Tilskud ydes efter ansøgning Ansøgningen indgives 
til kommunalbestyrelsen/regionsrådet Ansøgning om 
tilskud for 2022 skal indgives inden udgangen af 
2022

Hvis kandidatlisten i det seneste kalenderår, hvor til
skud er modtaget, ikke har anvendt det fulde tilskuds
beløb til politisk arbejde, fratrækkes det uforbrugte 
beløb ved udbetaling af tilskud for 2022 Det gælder 
dog kun, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) se
nest har modtaget tilskud for kalenderåret 2017 eller 
senere fra en kommune/region

Hvis kandidatlisten har foretaget anmeldelse af, hvem 
der er berettiget til at indgive ansøgning for kandidat
listen, skal ansøgningen underskrives af en repræ
sentant for den angivne forening eller af en af de an
givne vælgere Er der ikke foretaget sådan anmeldelse, 
gælder i stedet følgende

For kandidatlister, der er opstillet af et parti, der pr 1 
august 2021 var opstillmgsberettiget til folketingsvalg, 
skal ansøgningen underskrives af en repræsentant 
for vedkommende partiorganisation For andre kandi
datlister skal ansøgningen underskrives af enten kan
didatlistens anmeldte repræsentant eller af en anden 
person, der er berettiget til at optræde som repræsen
tant for kandidatlisten

Der skal indgives en ansøgning om tilskud for hver 
kandidatliste Det gælder også for kandidatlister, der 
er opstillet med samme bogstavbetegnelse, herunder 
kandidatlister, der er indgået i listeforbund

Erklæring om påregnede og afholdte udgifter 
Ansøgningen skal indeholde en erklæring om, hvilke 
udgifter kandidatlisten mindst påregner at afholde til 
politisk arbejde i kommunen/regionen 12022

Ansøgningen skal derudover indeholde en erklæring 
om, hvilke udgifter kandidatlisten mindst har afholdt til 
politisk arbejde i kommunen/regionen i det seneste 
kalenderår, hvor tilskud er modtaget Det gælder dog 
kun, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) senest 
har modtaget tilskud for kalenderåret 2017 eller se
nere fra en kommune/region

Udbetaling af tilskud
Tilskuddet for 2022 udbetales på en gang, når kom- 
munalbestyrelsen/regionsrådet har konstateret, at 
betingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt Har en 
tilskudsmodtager (kandidatliste) fået udbetalt et til
skud, der er mindre end det tilskud, som tilskudsmod
tageren højst kan få udbetalt, kan der indgives en (el-
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