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Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter 
partistøtteloven - 2018

Ansøger
På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2017 
ansøges om tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2018
Kand idatlistens bogstavbetegnelse og 
listebetegnelse på stem m esedlen ved va lget

D - Nye Borgerlige

CVR-num m er 38868942

Tilskudsbeløbet bedes overført til NemKonto
Pengeinstituttets navn Skjern  Bank
Reg.nr. 7780
Kontonum m er 608844

Udgifter
Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2018
Det erklæ res, a t der i 2018 m indst påregnes 
afho ldt udg ifter til po litisk arbejde i 
kom m unen/reg ionen med fø lgende beløb 
(Kr.)

8000,00 

Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde
Har I senest m odtaget tilskud fo r 
kalenderåret 2013 e lle r senere fra en 
kom m une/region?

Nej

Erklæ ringen om afholdte udgifter skal kun g ives, hvis tilskudsm odtageren senest har 
m odtaget tilskud fo r ka lenderåret 2013 e lle r senere fra en kom m une/region.

Private tilskud
Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i kalenderåret 2017
Er de r fra sam m e private tilskudsyder 
m odtaget é t e lle r flere tilskud, som 
tilsam m en overstiger 20 .000 kr. i 
kalenderåret 2017?

Nej

Anonyme tilskud
Erklæring om modtagelse af anonyme tilskud i perioden 1. januar - 30. juni 2017
Hvis tilskudsm odtageren er kom m uneorganisation/den regionale organisation for et parti, 
som pr. 1. august 2017 va r opstillingsberettiget til fo lketingsvalg , skal oplysn ingerne om 
private og anonym e tilskud tillige  om fatte eventue lle  lokale partio rgan isationer i 
vedkom m ende kom m une/partie ts øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, 
beliggende i vedkom m ende region.
Er de r m odtaget anonym e tilskud i perioden 
1. janua r - 30. jun i 2017?

Nej 



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 stem m esed len ved va lget

D - Nye Borgerlige

Bilag (fortsat): Tilskud til kandidatlisten
Erklæring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2017
Hvis tilskudsm odtageren er kom m uneorganisation/den regionale organisation for et parti, 
som pr. 1. august 2017 va r opstillingsberettiget til fo lketingsvalg , skal oplysningerne om 
anonym e tilskud tillige  om fatte  eventuelle lokale partio rgan isationer i vedkom m ende 
kom m une/partie ts øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i 
vedkom m ende region.
Er der m odtaget anonym e tilskud i perioden 
1. ju li - 31. decem ber 2017?

Nej 

Bilag (fortsat): Tilskud til opstillede kandidater
Oplysninger om tilskudsmodtager
Hvis tilskudsm odtageren e r den regionale organisation fo r et parti, som pr. 1. august 2017 
va r opstillingsberettiget til fo lketingsvalg , skal oplysn ingerne om private og anonyme tilskud 
m odtaget a f opstillede kand idater tillige om fatte sam tlige kandidater, der opstille r for 
tilskudsm odtageren til fo lketingsvalg .
Er tilskudsm odtageren den regionale 
organisation for et parti, som pr. 1. august 
2017 va r opstillingsberettiget til 
fo lketingsvalg?

Nej

Bemæ rk, a t hvis en kandidat, der opstille r til reg ionsrådsvalg e ller fo lketingsvalg, tillige 
opstille r til kom m unalbestyre lsesva lg , skal oplysn ingerne om private og anonyme tilskud, der 
ska l indberettes regionalt, tillige  om fatte det e lle r de tilskud, kandidaten har m odtaget til7 
brug fo r kom m unalbestyre lsesva lget.

Erklæring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der b landt de opstillede kandidater 
m odtaget anonym e tilskud i perioden 1. ju li 
- 31. decem ber 2017?

Nej

Erklæring om fyldestgørende oplysninger
Det erklæ res hermed, a t ovenstående 
op lysn inger vedrørende private  og anonyme 
tilskud om fatter sam tlige opstillede 
kandidater, der e r om fatte t af 
kandidatlistens indberetn ingsp ligt

Ja

Bilag: Dato og underskrift
Oplysningerne i bilaget afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens § 6 a 
og partistøttelovens § 14 a

Kom m unen/reg ionen kan behandle op lysn inger om personer, der indgiver ansøgning om
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tilskud. Op lysningerne anvendes a f kom m unen/reg ionen til adm in istration a f opgaver efter 
partistøtte loven og partiregnskabsloven. Ansøger har ret til at få at vide, hvilke 
personop lysn inger kom m unen/reg ionen behandler, og har ret til at kræve forkerte 
op lysn inger rettet.
O rgan isationens/foren ingens navn Nye Borgerlige Esbjerg og omegn
Jeg underskriver b ilaget som Repræ sentant fo r partiorganisation/-foren ing
Fornavn Maiken
Efternavn Pedersen
Dato 27-12-2018

Vejledning til ansøgningsskema og bilag
Generelle regler
Bem æ rk, at der e r kom m et nye reg ler på partistøtteom rådet. De nye reg ler trådte i kraft den 
1. ju li 2017. Det betyder bl.a., at ved ansøgning om partistøtte fo r 2018 gæ lder dels de
gam le regler, dels de nye regler. (Ved ansøgning om partistøtte fo r 2019 vil det alene være 
de nye regler, der finder anvendelse.)
Derudover bemæ rkes, at beløbsgræ nsen, der re laterer sig til, hvornår der e r op lysn ingsp ligt 
om private  tilskud og forbud mod anonym e tilskud, fra den 1. januar 2018 skal reguleres.
Ved private  og anonym e tilskud m odtaget i 2017 er beløbsgræ nsen så ledes som hidtil 20.000 
kr.
Ved private  og anonym e tilskud m odtaget i 2018 e r beløbsgræ nsen som fø lge a f reguleringen
20.500 kr. Det fø lger a f § 1 i bekendtgøre lse nr. 1193 a f 10. novem ber 2017 om regulering a f 
beløb i partiregnskabsloven og partistøtte loven i 2018.

Vejledning til ansøgningsskema 
Tilskudsberettigede og tilskuddets størrelse
En kandidatliste , der har de ltaget i kommunalbestyrelsesvalget i 2017, har ret til tilskud 
til kand idatlistens politiske arbe jde i kom munen i årene 2018-2021.
Der ydes ikke tilskud til kand idatlister, der har fået fæ rre end 100 stem m er, i Københavns 
Kom m une fæ rre end 500 stem m er, ved valget.
Til kandidatlister, som i henhold til den kom m unale og regionale va lg lov indg ik i et 
liste forbund, ydes tilskud, hv is listeforbundet har fået 100 stem m er, i Københavns Kommune 
500 stem m er, e ller derover.
En kandidatliste , der har de ltaget i regionsrådsvalget i 2017, har ret til tilskud til 
kand idatlistens po litiske arbejde i regionen i årene 2018-2021.
Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået fæ rre end 500 stem m er ved valget.
Til kand idatlister, som i henhold til den kom m unale og regionale va lg lov indg ik i et 
liste forbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har fået 500 stem m er e lle r derover.
T ilskuddet fo r 2018 udgør 7,25 kr. pr. stem m e ved kom m unalbestyre lsesva lg, henholdsvis
4 ,50 kr. pr. stem m e ved regionsrådsvalg.
Udbetaling a f tilskud kan dog kun ske, i det om fang tilskudsm odtageren påregner at afholde
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udgifter til po litisk arbejde i kom m unen/reg ionen i 2018.

Tilskuddets anvendelse
T ilskuddet skal anvendes til po litisk arbejde i kom m unen/ regionen i 2018, og det po litiske 
arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2018.
Ansøgning om tilskud
T ilskud ydes efter ansøgning. Ansøgningen indg ives til kom m unalbestyre lsen/reg ionsrådet. 
Ansøgning om tilskud fo r 2018 skal indgives inden udgangen af 2018.
Et even tue lt uforbrugt tilskudsbe løb for det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, 
fra træ kkes ved udbetaling a f tilskud for 2018. Det gæ lder dog kun, hvis tilskudsm odtageren 
senest har m odtaget tilskud fo r ka lenderåret 2013 e lle r senere fra en kom mune/ region.
Er der i henhold til den kom m unale og regionale va lg lovs § 44, stk. 1, foretaget anm eldelse 
af, hvem der e r berettiget til at indgive ansøgning, skal ansøgningen underskrives a f en 
repræ sentant for den angivne forening e lle r a f en a f de angivne væ lgere. Er der ikke 
fo retaget sådan anm eldelse, gæ lder følgende:
For kandidatlister, der er opstille t a f e t parti, der pr. 1. august 2017 va r opstillingsberettiget 
til fo lketingsvalg , skal ansøgningen underskrives a f en repræ sentant for vedkom m ende 
partiorganisation . For andre kandidatlister skal ansøgningen underskrives a f enten 
kand idatlistens repræ sentant (den kom m unale og regionale va lg lovs § 23 a) e ller a f en anden 
person, der er berettiget til at optræ de som repræ sentant for kandidatlisten.
Der skal ansøges for hver kandidatliste, også fo r så v id t angår kandidatlister, der er opstille t 
med sam m e bogstavbetegnelse, herunder kandidatlister, der e r indgået i listeforbund.

Erklæring om påregnede og afholdte udgifter
Ansøgningen skal indeholde en erklæ ring om, hvilke udgifter der m indst påregnes afho ldt til 
po lit isk  arbejde i kom m unen/reg ionen i 2018.
Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæ ring om, hvilke udgifter der m indst e r afho ldt 
til po litisk  arbejde i kom m unen/regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget. 
Det gæ lder dog kun, hv is tilskudsm odtageren senest har m odtaget tilskud fo r kalenderåret 
2013 e lle r senere fra en kom mune/region.

Erklæring med oplysninger om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere for 
kalenderåret 2017
Ansøgningen skal indeholde en erklæ ring om, hvorvid t tilskudsm odtageren for hele 
kalenderåret 2017 fra sam m e private tilskudsyder har m odtaget et e ller flere tilskud, der 
tilsam m en overstiger 20.000 kr. Er dette tilfæ ldet, skal tilskudsyderens navn og adresse 
oplyses.
Bemæ rk, at hvis kandidatlisten i perioden 1. ju li - 31. decem ber 2017 har modtaget e t e lle r 
flere tilskud , der tilsam m en overstiger 20.000 kr., ska l navn og adresse på tilskudsyder i 
stedet op lyses i b ilaget til ansøgningen, der offentliggøres. Se mere nedenfor under 
vejledn ingen til bilaget.
Hvis en kandidatliste  i hele 2017 fra en privat tilskudsyder har m odtaget flere tilskud, der 
tilsam m en overstiger 20 .000 kr., men det e lle r de tilskud , der er ydet i perioden 1. ju li - 31. 
decem ber 2017 er på 20.000 kr. e lle r derunder, skal navn og adresse på tilskudsyderen ikke 
op lyses i bilaget, men i ansøgningen. Se mere nedenfor under vejledningen til bilaget. 
Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæ ring om den sam lede større lse  a f eventuelle 
anonym e tilskud og om større lsen af hvert enke lt anonym t tilskud på mere end 20.000 kr., 
der e r m odtaget i sam m e periode.

Udbetaling af tilskud
T ilskuddet fo r 2018 udbetales på én gang, når kom m unalbestyre lsen/reg ionsrådet har 
konstateret, a t betingelserne fo r at udbetale tilskud e r opfyldt. Har en tilskudsm odtager fået 
udbeta lt et tilskud, der er m indre end det tilskud, som  tilskudsm odtageren højst kan få 
udbetalt,okan der indgives en (e ller flere) supplerende ansøgning(er) om tilskud i det 
kalenderar, tilskuddet vedrører. Se  næ rmere på Økonom i- og Indenrigsm in isteriets 
valghjem m eside.
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Vejledning til bilag 
Offentliggørelse
Bilaget til ansøgningen skal offentliggøres a f kom m unalbestyre lsen/reg ionsrådet p i 
kom m unens/reg ionens hjem m eside inden for en rim elig fris t e fter m odtagelsen heraf. 
B ilaget indeholder op lysn inger om private og anonym e tilskud m odtaget a f kandidatlister og 
opstillede kandidater i perioden 1. ju li - 31. decem ber 2017.

Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten i perioden 1. juli - 31. 
december 2017
Private og anonym e tilskud over beløbsgræ nsen på 20.000 kr. m odtaget a f kandidatlister er 
sorn hidtil om fattet a f e n  indberetn ingspligt, men tilskud m odtaget fra den 1. ju li 2017 er 
også om fatte t a f en offentliggørelsesp lig t, der ligger hos kom m unalbestyre lsen/reg ionsrådet. 
Forbud mod anonyme tilskud
Der e r pr. 1. ju li 2017 indført forbud fo r kandidatlister (ikke kandidater) mod at modtage 
anonym e tilskud over beløbsgræ nsen på 20.000 kr. Hvis en kandidatliste  m odtager et 
anonym t tilskud , skal kandidatlisten returnere tilskuddet til tilskudsyderen inden for en 
måned efter m odtagelsen. Hvis det ikke e r m u ligt at returnere tilskuddet, skal tilskuddet 
overføres til nedenstående bankkonto hos Økonom i- og Indenrigsm in isterie t inden fo r sam m e 
frist:
Reg.nr. 0216 kontonum m er 4069167020
Overførslen skal påføres teksten: "Anonym t bidrag partistøtte". Sam tid ig med overførslen 
skal m in iste rie t orienteres sk r iftlig t herom , f.eks. via mail til va lg@ o im .dk.
B ilaget skal indeholde oplysn ing om den sam lede større lse  a f eventue lle  anonym e tilskud, og 
oplysn ing om den sam lede større lse  a f de beløb, der e r returneret til tilskudsyder henholdsvis 
overført til en konto hos Økonom i- og Indenrigsm in isteriet.

Erklæring om private og anonyme tilskud til opstillede kandidater i perioden 1. juli 
-  31. december 2017
Private og anonym e tilskud over beløbsgræ nsen på 20.000 kr. m odtaget a f opstillede 
kandidater fra den 1. ju li 2017 e r om fattet a f en indberetn ingspligt, der ligger hos 
kandidatlisten, og en offentliggørelsesp lig t, der ligger hos 
kom m unalbestyre lsen/reg ionsrådet.

Bekræft oplysninger
Oplysningerne i ansøgningen afgives under strafansvar efter partistøttelovens § 14 
a
Kom m unen/reg ionen kan behandle op lysn inger om personer, der indg iver ansøgning om 
tilskud. Op lysn ingerne anvendes a f kom m unen/reg ionen til adm in istration a f opgaver efter 
partistøtte loven og partiregnskabsloven. Ansøger har ret til at få at v ide, hvilke 
personop lysn inger kom m unen/reg ionen behandler, og har ret til at kræ ve forkerte 
op lysn inger rettet.
Jeg bekræ fter, at de indtastede op lysn inger er korrekte.
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Fællesforvaltningen 
Torvegade 74 

DK-6700 Esbjerg 
+45 76 1616  16

Kommunens/regionens navn og adresse

Fællesforvaltningen 
Torvegade 74 
DK-6700 Esbjerg 
+45 76 16 16 16

Udfyldes af kommunen/regionen
Modtaget dato 

a > - o H - l f r
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Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter 
partistøtteloven - 2018
• Erklæring om påregnede og afholdte udgifter
• Erklæring om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere i
• Bilag: Erklæring om tilskud fra private og anonyme 

tilskudsydere fra 1. juli 2017
i 

På grundlag af deltagelse i kom munalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2017 ansøges om
tilskud til po litisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2018
K^^datlisten ̂ ogstavb0̂  gnels^og tisteb^gnel^^å^temmesedlen ved valget

B-Radikale Venstre
CVR-nummer

3 5
T ilskudsbe løbet bedes overført til
Penneinstituttets navn

o (u q a i s r

NemKonto

7 5 5 /  * 2 5 / 3 < r

Erklæ ring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2018
Det erklæres, at der i 2018 mindst påregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i kommu
nen/regionen med følgende beløb

Kr.

3  t f s J L i '
-

* 7

Erklæ ring om  afholdte udgifter til politisk arbejde

Tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen er senest modtaqet i kalenderåret
Ar

Det erklæres, at der i ovenfor angivne kalenderår mindst er afholdt udgifter til politisk 
arbejde i kommunen/regionen med følgende beløb

Kr.

Ih-S oo
▪'-a-
▪ o

I  >3- 
-oo 
" o

Erklæringen om afholdte udgifter skal kun gives, hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret 
2013 eller senere fra en kommune/region.

Erklæ ring om  tilskud fra private tilskudsydere for ka lenderåret 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som tilsammen 
overstiger 2 0 .0 0 0  kr. i kalenderåret 2017 
(hvis ja, oplyses tilskudsyderens navn og adresse nedenfor) 'X  Nej r Ja
Hvis en kandidatliste i løbet af hele 2017 fra en privat tilskudsyder har modtaget flere tilskud, der tilsammen overstiger 
20.000 kr., men det eller de tilskud, der er ydet i perioden 1. juli - 31. december 2017, er på 20.000 kr. eller derunder, skal 
navn og adresse på tilskudsyderen oplyses i nedenstående felter. Hvis kandidatlisten i perioden 1 juli - 31. december 2017 
har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 2 0 .0 0 0  kr., skal navn og adresse på tilskudsyder i stedet oplyses 
i bilaget til ansøgningen (side 3 og 4). Bilaget bliver offentliggjort.
Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse a tilskudsyder

Udarbejdet af KL
Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet

PO 001 2016 (01/2018)
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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 kom munalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2017 ansøges om 
tilskud til po litisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2018
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved valget

Tilskud til kandidatlisten

Erklæ ring om tilskud fra private tilskudsydere i perioden 1. juli til 31. decem ber 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 20.000 kr. i perioden 1, juli - 31. december 2017 Nej | Ja, følgende
Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1 . august 2017 var 
opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorgani
sationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i vedkom
mende region. 

-
-

____

E rklæring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. decem ber 2017

Er der modtaget anonyme tilskud i perioden 1. juli - 31, december 2017 Nej Ja, følgende

Den samlede størrelse af modtagne anonyme tilskud
Kr.

Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsyder
Kr.

Den samlede størrelse af anonyme tilskud overført til en konto hos Økonomi- og Inden
rigsministeriet

- Kr.

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1 . august 2017 var 
opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorga
nisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i 
vedkommende region.

-

PQ 001,2018 (01/2018)
Udarbejdet af KL
Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet

Side 3 af 6



Vejledning til ansøgningsskema og bilag

Bemærk, at der er kommet nye regler på partistøtte
området. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2017. 
Det betyder bl.a., at ved ansøgning om partistøtte for 
2018 gælder dels de gamle regler, dels de nye regler. 
(Ved ansøgning om partistøtte for 2019 vil det alene 
være de nye regler, der finder anvendelse.)

-

Derudover bemærkes, at beløbsgrænsen, der relate
rer sig til, hvornår der er oplysningspligt om private 
tilskud og forbud mod anonyme tilskud, fra den 1. ja
nuar 2018 skal reguleres. Ved private og anonyme til
skud modtaget i 2017 er beløbsgrænsen således som 
hidtil 20.000 kr.

-

-
-

Ved private og anonyme tilskud modtaget i 2018 er 
beløbsgrænsen som følge af reguleringen 20.500 kr. 
Det følger af § 1 i bekendtgørelse nr. 1193 af 10. no
vember 2017 om regulering af beløb i partiregnskabs
loven og partistøtteloven i 2018.

-
-

Vejledning til ansøgningsskema

Tilskudsberettigede og tilskuddets størrelse
En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbesty
relsesvalget i 2017, har ret til tilskud til kandidatli
stens politiske arbejde i kommunen i årene 2018- 
2021.

-
-

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

Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale 
og regionale valglov 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 i 2017, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske 
arbejde i regionen i årene 2018-2021.

-

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

Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og 
regionale valglov indgik i et listeforbund, ydes tilskud, 
hvis listeforbundet har fået 500 stemmer eller derover.

Tilskuddet for 2018 udgør 7,25 kr. pr. stemme ved 
kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis 4,50 kr. pr. 
stemme ved regionsrådsvalg.

Udbetaling af tilskud kan dog kun ske, i det omfang 
tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til 
politisk arbejde i kommunen/regionen i 2018.

Tilskuddets anvendelse
Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommu
nen/regionen i 2018, og det politiske arbejde, som til
skuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2018.

-
-

Ansøgning om tilskud
Tilskud ydes efter ansøgning. Ansøgningen indgives 
til kommunalbestyrelsen/regionsrådet. Ansøgning om 
tilskud for 2018 skal indgives inden udgangen af 
2018.

Et eventuelt uforbrugt tilskudsbeløb for det seneste 
kalenderår, hvor tilskud er modtaget, fratrækkes ved 
udbetaling af tilskud for 2018. Det gælder dog kun, 
hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud 
for kalenderåret 2013 eller senere fra en kommune/ 
region.

Er der i henhold til den kommunale og regionale valg
lovs § 44, stk. 1, foretaget anmeldelse af, hvem der er 
berettiget til at indgive ansøgning, skal ansøgningen 
underskrives af en repræsentant for den angivne for
ening eller af en af de angivne vælgere. Er der ikke 
foretaget sådan anmeldelse, gælder følgende:

-

-

For kandidatlister, der er opstillet af et parti, der pr. 1. 
august 2017 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, 
skal ansøgningen underskrives af en repræsentant 
for vedkommende partiorganisation. For andre kandi
datlister skal ansøgningen underskrives af enten kan
didatlistens repræsentant (den kommunale og regio
nale valglovs § 23 a) eller af en anden person, der er 
berettiget til at optræde som repræsentant for kandi
datlisten.

-
-
-

-

Der skal ansøges for hver kandidatliste, også for så 
vidt angår 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 der mindst påregnes afholdt til politisk arbej
de i kommunen/regionen i 2018.

-

Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæring
om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk ar
bejde i kommunen/regionen i det seneste kalenderår, 
hvor tilskud er modtaget. Det gælder dog kun, hvis 
tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for 
kalenderåret 2013 eller senere fra en kommune/regi
on.

-

-

Erklæring med oplysninger om tilskud fra private 
og anonyme tilskudsydere for kalenderåret 2017
Ansøgningen skal indeholde en erklæring om, hvor-
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Kommunens/regionens navn og adresse

Udfyldes af kommunen/regionen

Modtaget dato 20-02-18

KLE 84.00.10Ø40 • Sagsidentifikation

17 / 28542

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter
partistøtteloven - 2018

Erklæring om påregnede og afholdte udgifter

Erklæring om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere

Bilag: Erklæring om tilskud fra private og anonyme
tilskudsydere fra 1. juli 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

LISTE „E“ - BORGERLISTEN
CVR-nummer

38650874
Tilskudsbeløbet bedes overført til

Pengeinstituttets navn

SPAR NORP

NemKonto

9244 - 2446038398

Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2018

Det erklæres, at der i 2018 mindst påregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i 
kommunen/regionen med følgende beløb

Kr.

25.000, -

Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde

Tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen er senest modtaget i kalenderåret År

-

Det erklæres, at der i ovenfor angivne kalenderår mindst er afholdt 
udgifter til politisk
arbejde i kommunen/regionen med følgende beløb

Kr.

-

Erklæringen om afholdte udgifter skal kun gives, hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 eller senere fra en kommune/region.

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere for kalenderåret 2017

Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som 
tilsammen overstiger 20.000 kr. i kalenderåret 2017 (hvis ja, oplyses 
tilskudsyderens navn og adresse nedenfor)

x

Nej Ja

Hvis en kandidatliste i løbet af hele 2017 fra en privat tilskudsyder har modtaget flere tilskud, der 
tilsammen overstiger 20.000 kr., men det eller de tilskud, der er ydet i  perioden 1. juli - 31. 
december 2017, er på 20.000 kr. eller derunder, skal navn og adresse på tilskudsyderen oplyses  i 
nedenstående felter. Hvis kandidatlisten i perioden 1. juli -  31. december 2017 har modtaget et 
eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr.. skal navn og adresse på tilskudsyder i 
stedet oplyses i bilaget til ansøgningen (side 3  og 4). Bilaget bliver offentliggjort.

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder



Erklæring om modtagelse af anonyme tilskud i perioden 1.  januar - 30. juni 2017

Er der modtaget anonyme tilskud i perioden 1. januar - 30. juni 2017
x

Nej Ja

Hvis ja, oplyses den samlede størrelse af anonyme tilskud
I alt kr.

Størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end 20.000 kr.
Kr. Kr. Kr. j Kr. Kr. I Kr. | Kr. | Kr.

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var opstil
lingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partior
ganisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i 
vedkommende region.

-
-

Dato og underskrift
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter partistøttelovens § 14 a.

Kommunen/regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne anven
des 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. 

x

-

Repræsentant for partiorganisationZ-forening
Repræsentant for kandidatlisten

Organisationens/foreningens navn
fø & S e tC A d S T & K j ø s t t ,  r

Dato og underskrift 

20/2 - 2018

___ _ .—
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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 Då stemmesedlen ved valget .

Z 7  C 5 7 S  . , £ = * -  2 ^ / n/E •§

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 20.000 kr. i perioden 1. juli - 31. december 2017 /C Nej__________ Ja, følgende___________
Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var 
opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorgani
sationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i vedkom
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 K ;  Nej Ja, følgende

Den samlede størrelse af modtagne anonyme tilskud
Kr.

Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsyder
Kr.

Den samlede størrelse af anonyme tilskud overført til en konto hos Økonomi- og Inden
rigsministeriet

- Kr.

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var 
opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorga
nisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige 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 var 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
berettiget 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.

-

Erklæ ring om tilskud fra private tilskudsydere i perioden 1. juli til 31. decem ber 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 20.000 kr. i perioden 1. juli - 31. december 2017 'yg Nej________  Ja, følgende
Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg*

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg*

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg*

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Erklæ ring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. decem ber 2017
Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i
perioden 1. juli - 31. december 2017 V  Nej Ja, følgende
Den samlede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater, 
erklæringen vedrører

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 oplysnin
ger rettet.

-

Repræsentant for partiorganisation/-forening 
Repræsentant for kandidatlisten

Organisationens/fbreningens navn

Dato og underskrift
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Vejledning til ansøgningsskema og bilag

Bemærk, at der er kommet nye regler på partistøtte
området. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2017. 
Det betyder bl.a., at ved ansøgning om partistøtte for 
2018 gælder dels de gamle regler, dels de nye regler. 
(Ved ansøgning om partistøtte for 2019 vil det alene 
være de nye regler, der finder anvendelse.)

-

Derudover bemærkes, at beløbsgrænsen, der relate
rer sig til, hvornår der er oplysningspligt om private 
tilskud og forbud mod anonyme tilskud, fra den 1. ja
nuar 2018 skal reguleres. Ved private og anonyme til
skud modtaget i 2017 er beløbsgrænsen således som 
hidtil 20.000 kr.

-

-
-

Ved private og anonyme tilskud modtaget i 2018 er 
beløbsgrænsen som følge af reguleringen 20.500 kr. 
Det følger af § 1 i bekendtgørelse nr. 1193 af 10. no
vember 2017 om regulering af beløb i partiregnskabs
loven og partistøtteloven i 2018.

-
-

Vejledning til ansøgningsskema

Tilskudsberettigede og tilskuddets størrelse
En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbesty
relsesvalget i 2017, har ret til tilskud til kandidatli
stens politiske arbejde i kommunen i årene 2018- 
2021.

-
-

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

Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale 
og regionale valglov 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 i 2017, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske 
arbejde i regionen i årene 2018-2021.

-

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

Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og 
regionale valglov indgik i et listeforbund, ydes tilskud, 
hvis listeforbundet har fået 500 stemmer eller derover.

Tilskuddet for 2018 udgør 7,25 kr. pr. stemme ved 
kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis 4,50 kr. pr. 
stemme ved regionsrådsvalg.

Udbetaling af tilskud kan dog kun ske, i det omfang 
tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til 
politisk arbejde i kommunen/regionen i 2018.

Tilskuddets anvendelse
Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommu
nen/regionen i 2018, og det politiske arbejde, som til
skuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2018.

-
-

Ansøgning om tilskud
Tilskud ydes efter ansøgning. Ansøgningen indgives 
til kommunalbestyrelsen/regionsrådet. Ansøgning om 
tilskud for 2018 skal indgives inden udgangen af 
2018.

Et eventuelt uforbrugt tilskudsbeløb for det seneste 
kalenderår, hvor tilskud er modtaget, fratrækkes ved 
udbetaling af tilskud for 2018. Det gælder dog kun, 
hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud 
for kalenderåret 2013 eller senere fra en kommune/ 
region.

Er der i henhold til den kommunale og regionale valg
lovs § 44, stk. 1, foretaget anmeldelse af, hvem der er 
berettiget til at indgive ansøgning, skal ansøgningen 
underskrives af en repræsentant for den angivne for
ening eller af en af de angivne vælgere. Er der ikke 
foretaget sådan anmeldelse, gælder følgende:

-

-

For kandidatlister, der er opstillet af et parti, der pr. 1. 
august 2017 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, 
skal ansøgningen underskrives af en repræsentant 
for vedkommende partiorganisation. For andre kandi
datlister skal ansøgningen underskrives af enten kan
didatlistens repræsentant (den kommunale og regio
nale valglovs § 23 a) eller af en anden person, der er 
berettiget til at optræde som repræsentant for kandi
datlisten.

-
-
-

-

Der skal ansøges for hver kandidatliste, også for så 
vidt angår 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 der mindst påregnes afholdt til politisk arbej
de i kommunen/regionen i 2018.

-

Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæring
om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk ar
bejde i kommunen/regionen i det seneste kalenderår, 
hvor tilskud er modtaget. Det gælder dog kun, hvis 
tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for 
kalenderåret 2013 eller senere fra en kommune/regi
on.

-

-

Erklæring med oplysninger om tilskud fra private 
og anonyme tilskudsydere for kalenderåret 2017
Ansøgningen skal indeholde en erklæring om, hvor-
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vidt tilskudsmodtageren for hele kalenderåret 2017 
fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller 
flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. Er 
dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse 
oplyses.

Bemærk, at hvis kandidatlisten i perioden 1. juli - 31. 
december 2017 har modtaget et eller flere tilskud, der 
tilsammen overstiger 20.000 kr., skal navn og adresse 
på tilskudsyder i stedet oplyses i bilaget til ansøgnin
gen, der offentliggøres. Se mere nedenfor under vej
ledningen til bilaget.

-
-

Hvis en kandidatliste i hele 2017 fra en privat til
skudsyder har modtaget flere tilskud, der tilsammen 
overstiger 20.000 kr., men det eller de tilskud, der er 
ydet i perioden 1. juli - 31. december 2017 er på
20.000 kr. eller derunder, skal navn og adresse på til
skudsyderen ikke oplyses i bilaget, men i ansøgnin
gen. Se mere nedenfor under vejledningen til bilaget.

-

-
-

Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæring 
om den samlede størrelse af eventuelle anonyme til
skud og om størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud 
på mere end 20.000 kr., der er modtaget i samme pe
riode.

-

-

Udbetaling af tilskud
Tilskuddet for 2018 udbetales på én gang, når kom
munalbestyrelsen/regionsrådet har konstateret, at be
tingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt. Har en 
tilskudsmodtager fået udbetalt et tilskud, der er min
dre end det tilskud, som tilskudsmodtageren højst kan 
få udbetalt, kan der indgives en (eller flere) supple
rende ansøgning(er) om tilskud i det kalenderår, til
skuddet vedrører. Se nærmere på Økonomi- og In
denrigsministeriets valghjemmeside: 

- 
-

-

-
-
-

http://valg.oim.dk/valg/partistoette/.

Vejledning til bilag

Offentliggørelse
Bilaget til ansøgningen skal offentliggøres af kommu
nalbestyrelsen/regionsrådet på kommunens/regio
nens hjemmeside inden for en rimelig frist efter mod
tagelsen heraf.

- 
- 
-

Bilaget indeholder oplysninger om private og anony
me tilskud modtaget af kandidatlister og opstillede 
kandidater i perioden 1. juli - 31. december 2017.

-

Erklæring om private og anonyme tilskud til kan
didatlisten i perioden 1. juli - 31. december 2017

-

Private og anonyme tilskud over beløbsgrænsen på
20.000 kr. modtaget af kandidatlister er som hidtil om
fattet af en indberetningspligt, men tilskud modtaget 
fra den 1. juli 2017 er også omfattet af en offentliggø
relsespligt, der ligger hos kommunalbestyrelsen/regi
onsrådet.

-

-
- 

Forbud mod anonyme tilskud
Der er pr. 1. juli 2017 indført forbud for kandidatlister 
(ikke kandidater) mod at modtage anonyme tilskud 
over beløbsgrænsen på 20.000 kr. Hvis en kandidatli
ste modtager et anonymt tilskud, skal kandidatlisten 
returnere tilskuddet til tilskudsyderen inden for en må
ned efter modtagelsen. Hvis det ikke er muligt at re
turnere tilskuddet, skal tilskuddet overføres til 
nedenstående bankkonto hos Økonomi- og Inden
rigsministeriet inden for samme frist:

-

-
-

-

Reg.nr. 0216 kontonummer 4069167020

Overførslen skal påføres teksten: ’’Anonymt bidrag 
partistøtte”. Samtidig med overførslen skal ministeriet 
orienteres skriftligt herom, f.eks. via mail til 
valg@oim.dk.

Bilaget skal indeholde oplysning om den samlede 
størrelse af eventuelle anonyme tilskud, og oplysning 
om den samlede størrelse af de beløb, der er returne
ret til tilskudsyder henholdsvis overført til en konto hos 
Økonomi- og Indenrigsministeriet.

-

Erklæring om private og anonyme tilskud til op
stillede kandidater i perioden 1. juli -  31. decem
ber 2017

-
-

Private og anonyme tilskud over beløbsgrænsen på
20.000 kr. modtaget af opstillede kandidater fra den 1. 
juli 2017 er omfattet af en indberetningspligt, der lig
ger hos kandidatlisten, og en offentliggørelsespligt, 
der ligger hos kommunalbestyrelsen/regionsrådet.

-
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Fællesforvaltningen 
Torvegade 74 

DK-6700 Esbjerg 
+45 7616 16 16

Kommunens/regionens navn og adresse

Fællesforvaltningen
Torvegade 74 
DK-6700 Esbjerg 
+45 76 16 16 16

Udfyldes af kommunen/regionen
Modtaget dato

4 o . ( M .  IS '
KLE 84.00.10040 • Sagsidentifikation

I V  1 9  S H 2 .

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter 
partistøtteloven - 2018
• Erklæring om påregnede og afholdte udgifter
• Erklæring om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere
• Bilag: Erklæring om tilskud fra private og anonyme

tilskudsydere fra 1 . juli 2017

H r
----00

in

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

Liberal A lliance - Liste 1
CVR-nummer

36674083

Tilskudsbeløbet bedes overført til
Pengeinstituttets navn

Saxo Bank
NemKonto

7954-0001253913

Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2018
Det erklæres, at der i 2018 mindst påregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i kommu
nen/regionen med følgende beløb

- Kr.

10000

Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde

Tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen er senest modtaget i kalenderåret
Ar

2017
Det erklæres, at der i ovenfor angivne kalenderår mindst er afholdt udgifter til politisk 
arbejde i kommunen/regionen med følgende beløb

Kr.

10000
Erklæringen om afholdte udgifter skal kun gives, hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret 
2013 eller senere fra en kommune/region.

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere for kalenderåret 2017____________________________
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. i kalenderåret 2017
(hvis ja, oplyses tilskudsyderens navn og adresse nedenfor)__________________________ x] Nej______ j j  Ja_______
Hvis en kandidatliste i løbet af hele 2017 fra en privat tilskudsyder har modtaget flere tilskud, der tilsammen overstiger 
20.000 kr., men det eller de tilskud, der er ydet i perioden 1. juli - 31. december 2017, er på 20.000 kr. eller derunder, skal 
navn og adresse på tilskudsyderen oplyses i nedenstående felter. Hvis kandidatlisten i perioden 1 .juli - 31. december 2017 
har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr., skal navn og adresse på tilskudsyder i stedet oplyses 
i bilaget til ansøgningen (side 3 og 4). Bilaget bliver offentliggjort.
Navn • tilskudsyder

Adresse * tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder
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Erklæring om modtagelse af anonyme tilskud i perioden 1. januar - 30. juni 2017

Er der modtaget anonyme tilskud i perioden 1. januar - 30. juni 2017 x Nej Ja

Hvis ja, oplyses den samlede størrelse af anonyme tilskud
I alt kr.

Størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end 20.000 kr.
Kr- | Kr. | Kr. j Kr. | Kr. | Kr. j Kr. | Kr.

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var opstil
lingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partior
ganisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i 
vedkommende region.

-
-

Dato og underskrift
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter partistøttelovens § 14 a.

Kommunen/regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne anven
des 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.

x

-

Repræsentant for partiorganisatioiV-forening 
Repræsentant for kandidatlisten

 Organisationens/lbreningens navn

Liberal Alliance i Esbjerg Kommune
Dato og underskrift

2/4-2018

|

z Z J a M tfa
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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

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 20.000 kr. i perioden 1. juli - 31. december 2017 x | Nej Ja, følgende
Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder

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

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var 
opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorgani
sationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i vedkom

| mende region.

-
- 

______________________________________________________________________________

Erklæring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2017

Er der modtaget anonyme tilskud i perioden 1. iuli - 31. december 2017 
x

Nei Ja, følgende

Den samlede størrelse af modtagne anonyme tilskud
Kr.

Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsyder
Kr.

Den samlede størrelse af anonyme tilskud overført til en konto hos Økonomi- og Inden
rigsministeriet

- Kr.

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var 
opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorga
nisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige 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 var 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
berettiget 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 i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som 
tilsammen overstiger 20.000 kr. i perioden 1. juli - 31. december 2017

__
_____ x  Nej Ja, følgende

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg*

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg*

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg*

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Erklæring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i
perioden 1. juli - 31. december 2017 1 x Nej Ja, følgende
Den samlede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater, 
erklæringen vedrører

Kr.

x 
__ 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 oplysnin
ger rettet.

-

x Repræsentant for partiorganisatiorV-forening 
Repræsentant for kandidatlisten

Organisationens/foreningens navn

Libera l A llia n ce  i Esb je rg  Kom m une
Dato og underskrift

13/4-2017 Z ? a A £
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Vejledning til ansøgningsskema og bilag

Bemærk, at der er kommet nye regler på partistøtte
området. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2017. 
Det betyder bl.a., at ved ansøgning om partistøtte for 
2018 gælder dels de gamle regler, dels de nye regler. 
(Ved ansøgning om partistøtte for 2019 vil det alene 
være de nye regler, der finder anvendelse.)

-

Derudover bemærkes, at beløbsgrænsen, der relate
rer sig til, hvornår der er oplysningspligt om private 
tilskud og forbud mod anonyme tilskud, fra den 1. ja
nuar 2018 skal reguleres. Ved private og anonyme til
skud modtaget i 2017 er beløbsgrænsen således som 
hidtil 20.000 kr.

-

-
-

Ved private og anonyme tilskud modtaget i 2018 er 
beløbsgrænsen som følge af reguleringen 20.500 kr. 
Det følger af § 1 i bekendtgørelse nr. 1193 af 10. no
vember 2017 om regulering af beløb i partiregnskabs
loven og partistøtteloven i 2018.

-
-

Vejledning til ansøgningsskema

Tilskudsberettigede og tilskuddets størrelse
En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbesty
relsesvalget i 2017, har ret til tilskud til kandidatli
stens politiske arbejde i kommunen i årene 2018- 
2021.

-
-

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

Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale 
og regionale valglov 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 regionsråds val
get i 2017, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske 
arbejde i regionen i årene 2018-2021.

-

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

Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og 
regionale valglov indgik i et listeforbund, ydes tilskud, 
hvis listeforbundet har fået 500 stemmer eller derover.

Tilskuddet for 2018 udgør 7,25 kr. pr. stemme ved 
kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis 4,50 kr. pr. 
stemme ved regionsrådsvalg.

Udbetaling af tilskud kan dog kun ske, i det omfang 
tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til 
politisk arbejde i kommunen/regionen i 2018.

Tilskuddets anvendelse
Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommu
nen/regionen i 2018, og det politiske arbejde, som til
skuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2018.

-
-

Ansøgning om tilskud
Tilskud ydes efter ansøgning. Ansøgningen indgives 
til kommunalbestyrelsen/regionsrådet. Ansøgning om 
tilskud for 2018 skal indgives inden udgangen af 
2018.

Et eventuelt uforbrugt tilskudsbeløb for det seneste 
kalenderår, hvor tilskud er modtaget, fratrækkes ved 
udbetaling af tilskud for 2018. Det gælder dog kun, 
hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud 
for kalenderåret 2013 eller senere fra en kommune/ 
region.

Er der i henhold til den kommunale og regionale valg
lovs § 44, stk. 1, foretaget anmeldelse af, hvem der er 
berettiget til at indgive ansøgning, skal ansøgningen 
underskrives af en repræsentant for den angivne for
ening eller af en af de angivne vælgere. Er der ikke 
foretaget sådan anmeldelse, gælder følgende:

-

-

For kandidatlister, der er opstillet af et parti, der pr. 1. 
august 2017 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, 
skal ansøgningen underskrives af en repræsentant 
for vedkommende partiorganisation. For andre kandi
datlister skal ansøgningen underskrives af enten kan
didatlistens repræsentant (den kommunale og regio
nale valglovs § 23 a) eller af en anden person, der er 
berettiget til at optræde som repræsentant for kandi
datlisten.

-
-
-

-

Der skal ansøges for hver kandidatliste, også for så 
vidt angår 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 der mindst påregnes afholdt til politisk arbej
de i kommunen/regionen i 2018.

-

Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæring
om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk ar
bejde i kommunen/regionen i det seneste kalenderår, 
hvor tilskud er modtaget. Det gælder dog kun, hvis 
tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for 
kalenderåret 2013 eller senere fra en kommune/regi
on.

-

-

Erklæring med oplysninger om tilskud fra private 
og anonyme tilskudsydere for kalenderåret 2017
Ansøgningen skal indeholde en erklæring om, hvor-
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vidt tilskudsmodtageren for hele kalenderåret 2017 
fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller 
flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. Er 
dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse 
oplyses.

Bemærk, at hvis kandidatlisten i perioden 1. juli - 31. 
december 2017 har modtaget et eller flere tilskud, der 
tilsammen overstiger 20.000 kr., skal navn og adresse 
på tilskudsyder i stedet oplyses i bilaget til ansøgnin
gen, der offentliggøres. Se mere nedenfor under vej
ledningen til bilaget.

-
-

Hvis en kandidatliste i hele 2017 fra en privat til
skudsyder har modtaget flere tilskud, der tilsammen 
overstiger 20.000 kr., men det eller de tilskud, der er 
ydet i perioden 1. juli - 31. december 2017 er på
20.000 kr. eller derunder, skal navn og adresse på til
skudsyderen ikke oplyses i bilaget, men i ansøgnin
gen. Se mere nedenfor under vejledningen til bilaget.

-

-
-

Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæring 
om den samlede størrelse af eventuelle anonyme til
skud og om størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud 
på mere end 20.000 kr., der er modtaget i samme pe
riode.

-

-

Udbetaling af tilskud
Tilskuddet for 2018 udbetales på én gang, når kom
munalbestyrelsen/regionsrådet har konstateret, at be
tingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt. Har en 
tilskudsmodtager fået udbetalt et tilskud, der er min
dre end det tilskud, som tilskudsmodtageren højst kan 
få udbetalt, kan der indgives en (eller flere) supple
rende ansøgning(er) om tilskud i det kalenderår, til
skuddet vedrører. Se nærmere på Økonomi- og In
denrigsministeriets valghjemmeside: 

- 
-

-

-
-
-

http://valg.oim.dk/valg/partistoette/.

Vejledning til bilag

Offentliggørelse
Bilaget til ansøgningen skal offentliggøres af kommu
nalbestyrelsen/regionsrådet på kommunens/regio
nens hjemmeside inden for en rimelig frist efter mod
tagelsen heraf.

- 
- 
-

Bilaget indeholder oplysninger om private og anony
me tilskud modtaget af kandidatlister og opstillede 
kandidater i perioden 1. juli - 31. december 2017.

-

Erklæring om private og anonyme tilskud til kan
didatlisten i perioden 1. juli - 31. december 2017

-

Private og anonyme tilskud over beløbsgrænsen på
20.000 kr. modtaget af kandidatlister er som hidtil om
fattet af en indberetningspligt, men tilskud modtaget 
fra den 1. juli 2017 er også omfattet af en offentliggø
relsespligt, der ligger hos kommunalbestyrelsen/regi
onsrådet.

-

-
-

Forbud mod anonyme tilskud
Der er pr. 1. juli 2017 indført forbud for kandidatlister 
(ikke kandidater) mod at modtage anonyme tilskud 
over beløbsgrænsen på 20.000 kr. Hvis en kandidatli
ste modtager et anonymt tilskud, skal kandidatlisten 
returnere tilskuddet til tilskudsyderen inden for en må
ned efter modtagelsen. Hvis det ikke er muligt at re
turnere tilskuddet, skal tilskuddet overføres til 
nedenstående bankkonto hos Økonomi- og Inden
rigsministeriet inden for samme frist:

-

-
-

-

Reg.nr. 0216 kontonummer 4069167020

Overførslen skal påføres teksten: ’’Anonymt bidrag 
partistøtte”. Samtidig med overførslen skal ministeriet 
orienteres skriftligt herom, f.eks. via mail til 
valg@oim.dk.

Bilaget skal indeholde oplysning om den samlede 
størrelse af eventuelle anonyme tilskud, og oplysning 
om den samlede størrelse af de beløb, der er returne
ret til tilskudsyder henholdsvis overført til en konto hos 
Økonomi- og Indenrigsministeriet.

-

Erklæring om private og anonyme tilskud til op
stillede kandidater i perioden 1. juli -  31. decem
ber 2017

-
-

Private og anonyme tilskud over beløbsgrænsen på
20.000 kr. modtaget af opstillede kandidater fra den 1. 
juli 2017 er omfattet af en indberetningspligt, der lig
ger hos kandidatlisten, og en offentliggørelsespligt, 
der ligger hos kommunalbestyrelsen/regionsrådet.

-
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Fællesforvaltningen 
Torvegade 74 

DK-6700 Esbjerg 
+45 76 161616

Kommunens/regionens navn oq adresse

Fælles forvaltningen 
Torvegade 74 
DK-6700 Esbjerg 
+45 76 16 16 16

Udfyldes af kommunen/regionen
Modtaget dato

Z O - O i - f ø / g

KLE 84.00.10040 • Sagsidentifikation __M
B oj17 / 28542

_

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter 
partistøtteloven - 2018
• Erklæring om påregnede og afholdte udgifter
• Erklæring om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere
• Bilag: Erklæring om tilskud fra private og anonyme

tilskudsydere fra 1 . juli 2017

---- «—
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3å grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2017 ansøqes om 
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2018
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved valget

O r w i ^ V ). v A . \._____________ _ a
Tilskudsbeløbet bedes overført til

CVR-nummar

35967737

Pengeinstituttets navn

___^ j n n , v e V L n o .
NemKonto

0872-658137448
6

Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2018
Det erklæres, at der i 2018 mindst påregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i kommu
nen/regionen med følgende beløb

- Kr.

\ X O  o  n o  . —  I
Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde

Tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen er senest modtaaet i kalenderåret
Ar

2017

Det erklæres, at der i ovenfor angivne kalenderår mindst er afholdt udgifter til politisk 
arbejde i kommunen/regionen med følgende beløb

Kr.

____ \  V o  . O  CG  —

2013 eller senere fra en kommune/region.

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere for kalenderåret 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som  tilsammen 
overstiger 20.000 kr. i kalenderåret 2017 
(hvis ja, oplyses tilskudsyderens navn og adresse nedenfor) E 3  Nej Ja
Hvis en kandidatliste i løbet af hele 2017 fra en privat tilskudsyder har modtaget flere tilskud, der tilsammen overstiger 
20.000 kr., men det eller de tilskud, der er ydet i perioden 1. juli - 31. december 2017, er på 20.000 kr. eller derunder, skal 
navn og adresse på tilskudsyderen oplyses i nedenstående felter. Hvis kandidatlisten i perioden 1 . juli - 31. december 2017 
har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr., skal navn og adresse på tilskudsyder i stedet oplyses 
i bilaget til ansøgningen (side 3 og 4). Bilaget bliver offentliggjort.
Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse ♦ tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Udarbejdet af KL
Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet
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Tilskud til opstillede kandidater

Hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var 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 opstillinas
berettiget 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 i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som 
tilsammen overstiger 20,000 kr. i perioden 1. juli - 31. december 2017 x f  Nej Ja, følgende
Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg*

Navn ♦ tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg*

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg*

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder

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
—I

Erklæring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i
perioden 1. juli - 31. december 2017 

x

Nej i Ja, følgende
Den sam lede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater, 
erklæringen vedrører

Kr.

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

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 oplysnin
ger rettet.

x

- 
_________________________________________

Repræsentant for partiorganisatioiV-forening 
Repræsentant for kandidatlisten

Organlsationens/foreningens navn

X u , ,  „ V l __^  ,4* å i . __Dato og underskrift

30-1-18

__________

-g ▪ Q q i  \ \  n J V y U __________________________________________ |
^ P 0  001_2018(01/20t8)
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Vejledning til ansøgningsskema og bilag

Bemærk, at der er kommet nye regler på partistøtte
området. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2017. 
Det betyder bl.a., at ved ansøgning om partistøtte for 
2018 gælder dels de gamle regler, dels de nye regler. 
(Ved ansøgning om partistøtte for 2019 vil det alene 
være de nye regler, der finder anvendelse.)

-

Derudover bemærkes, at beløbsgrænsen, der relate
rer sig til, hvornår der er oplysningspligt om private 
tilskud og forbud mod anonyme tilskud, fra den 1. ja
nuar 2018 skal reguleres. Ved private og anonyme til
skud modtaget i 2017 er beløbsgrænsen således som 
hidtil 20.000 kr.

-

-
-

Ved private og anonyme tilskud modtaget i 2018 er 
beløbsgrænsen som følge af reguleringen 20.500 kr. 
Det følger af § 1 i bekendtgørelse nr. 1193 af 10. no
vember 2017 om regulering af beløb i partiregnskabs
loven og partistøtteloven i 2018.

-
-

Vejledning til ansøgningsskem a

Tilskudsberettigede og tilskuddets størrelse
En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbesty
relsesvalget i 2017, har ret til tilskud til kandidatli
stens politiske arbejde i kommunen i årene 2018- 
2021.

-
-

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

Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale 
og regionale valglov 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 i 2017, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske 
arbejde i regionen i årene 2018-2021.

-

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

Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og 
regionale valglov indgik i et listeforbund, ydes tilskud, 
hvis listeforbundet har fået 500 stemmer eller derover.

Tilskuddet for 2018 udgør 7,25 kr. pr. stemme ved 
kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis 4,50 kr. pr. 
stemme ved regionsrådsvalg.

Udbetaling af tilskud kan dog kun ske, i det omfang 
tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til 
politisk arbejde i kommunen/regionen i 2018.

Tilskuddets anvendelse
Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommu
nen/regionen i 2018, og det politiske arbejde, som til
skuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2018.

-
-

Ansøgning om tilskud
Tilskud ydes efter ansøgning. Ansøgningen indgives 
til kommunalbestyrelsen/regionsrådet. Ansøgning om 
tilskud for 2018 skal indgives inden udgangen af 
2018.

Et eventuelt uforbrugt tilskudsbeløb for det seneste 
kalenderår, hvor tilskud er modtaget, fratrækkes ved 
udbetaling af tilskud for 2018. Det gælder dog kun, 
hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud 
for kalenderåret 2013 eller senere fra en kommune/ 
region.

Er der i henhold til den kommunale og regionale valg
lovs § 44, stk. 1, foretaget anmeldelse af, hvem der er 
berettiget til at indgive ansøgning, skal ansøgningen 
underskrives af en repræsentant for den angivne for
ening eller af en af de angivne vælgere. Er der ikke 
foretaget sådan anmeldelse, gælder følgende:

-

-

For kandidatlister, der er opstillet af et parti, der pr. 1. 
august 2017 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, 
skal ansøgningen underskrives af en repræsentant 
for vedkommende partiorganisation. For andre kandi
datlister skal ansøgningen underskrives af enten kan
didatlistens repræsentant (den kommunale og regio
nale valglovs § 23 a) eller af en anden person, der er 
berettiget til at optræde som repræsentant for kandi
datlisten.

-
-
-

-

Der skal ansøges for hver kandidatliste, også for så 
vidt a n gaTRahdidat I iste r, de re r 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 der mindst påregnes afholdt til politisk arbej
de i kommunen/regionen i 2018.

-

Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæring
om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk ar
bejde i kommunen/regionen i det seneste kalenderår, 
hvor tilskud er modtaget. Det gælder dog kun, hvis 
tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for 
kalenderåret 2013 eller senere fra en kommune/regi
on,

-

-

Erklæring med oplysninger om tilskud fra private 
og anonyme tilskudsydere for kalenderåret 2017
Ansøgningen skal indeholde en erklæring om, hvor-

_______________________________________ _________PQ  001_2018 (01/2018)
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Fællesforvaltningen 
Torvegade 74 

DK-6700 Esbjerg 
+45 76 16 16 16

Kommunens/regionens navn og adresse

Fællesforvaltningen
Torvegade 74 
DK-6700 Esbjerg 
+45 76 16 16 16

Udfyldes af kommunen/regionen
Modtaget dato 19-3-18 KLE 84.60700407SagddentifikatiorT 1

f t /  2%  9 4 1 - =
Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter 
partistøtteloven - 2018
• Erklæring om påregnede og afholdte udgifter :
• Erklæring om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere ;
• Bilag. Erklæring om tilskud fra private og anonyme

tilskudsydere fra 1. juli 2017
I 

▪st
▪ O

-OOEoSn

S S f Ä 120 ,7  ansøges om
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved valget

VENSTRES KOMMUNEFORENING FOR ESBJERG KOMMUNE

CVR-nummer

2>SéO 9 8 7 3
Tilskudsbeløbet bedes overført til
Pengeinstituttets navn -------------------------------------------------------
d a n s k ?  S a n k  . s t r a n o q v g a d e  2 1 é7oo e s q j e k g

NemKonto
3 W S - 9 ^ 7 2 /8 5 0 3 8  |

Erklæ ring om påregnede udgifter til politisk arbeide i kalenderåret 2018
Kr.uet erklæres, at der i 2018 mindst paregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i kommu

nen/regionen med følgende beløb 1 98 -0 0 0 , -

-
J ' Kommu

Erklæ ring om afholdte udgifter til politisk arbeide

Ar
Z  0 / 7

J i t t e f J 88’ 31 ä e r! °Venf0r angivne kalenderår mindst er afholdt udgifter til politiskarbejde i kommunen/regionen med følgende beløb M

—  kud til politisk arbejde i kommunen/regionen er senest modtaqet i kalenderåret

Kr- / “  O o o . o  o o .. - 1 
901-5 0 ii "  „ . , a * un a ,ves>. nvis msKuasmodtageren senest har
2013 eller senere fra en kom m une/region.

Erklæ ring om tilskud fra private tilskudsydere for kalenderåret 2017

o v e m tilar 20mnnn u l ' T ,  tilsku?sydf  m odtaget é td l^ fle r e  tilskud, som team m enoverstiger 20 .000  kr. i kalenderåret 2 017

7(h—v—is jr a , o▪p l-y s7e-s  til—sk uds1y--d--e--r--e--n--s-- --n--a vn voyg  aadu ri oesj osce  ini eeudeemnfuorrf)_______Wi/io  , ~ :—_ _ . ------------------- — ^ e j / . .icJU. '▪i

2 0 .0 0 0  kr^^en^eTell'e'rdeh'tekud^der e^y^r^periodVn^^^r^^T modta9et flere tilskud’ der tilsammen overstiger

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn«tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Udarbejdet af KL
Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet
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Erklæring om modtagelse af anonyme tilskud i perioden 1. januar - 30. juni 2017

Er der modtaget anonyme tilskud i perioden 1. ianuar - 30 iypi 2017 X 1 Nej Ja

Hvis ja, oplyses den samlede størrelse af anonyme tilskud
1 alt kr.

Størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på m ere end  20 000 kr
Kr.

"  ]
IKr |Kr' | Kr- |Kr [kT \ K , -----------------[k T "

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation foret parti, som pr. 1 . august 2017 var opstil
lingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partior
ganisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliqqende i 
vedkommende region.

Dato og underskrift

-
-

Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter Dartistøtteloven^M^^^

Kommunen/regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne anven
des af kommunen/regronen 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 ODlvsninaer rettet

x

- 

Repræsentant for partiorganisatiorV-forening 
Repræsentant for kandidatlisten

Organisationens/foreningens navn
y a N ^ - t t t  /  B K o h M U N c

Dato og underskrift

19-3-2018

/ C } / /  /  K E T T Y  C M  f t !  £

I

Udarbejdet af KL
Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet
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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

VEA/S7KSZ fcoHMUJJEFØ/ZE'AJlA/6, £ q />  £5&fcff6 KoMOA/éz

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 20.000 kr. i perioden 1 . juli - 31. december 2017 Nei x  I Ja, følgende
Navn • tilskudsyder

H V A M &  Afs
Adresse • tilskudsyder

VESTE , f  VAQ VEJ 3  O loT-lE f j
Oplysning om, hvilken del af partiet (kredsorganisation, lokal partiorganisation m.v.) tilskuddet er ydet til

KoM M UA/c P&&E/J/AJ6
Navn • tilskudsyder

C l  a u  s  Sd>&£AJS£^S Fo aJ£>
Adresse • tilskudsyder

BbCJERG 6 ÆY66F  1 $, {£1-0 o
Oplysning om, hvilken del af partiet (kredsorganisation, lokal partiorganisation m.v.) tilskuddet er ydet til

KoVW UA'E FoQ  E/J/A^C
Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Navn * tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1 . august 2017 var 
opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorgani
sationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i vedkom
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 Y  Nej Ja, følgende

Den samlede størrelse af modtagne anonyme tilskud
Kr.

Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsyder
Kr.

Den samlede størrelse af anonyme tilskud overført til en konto hos Økonomi- og Inden
rigsministeriet

- Kr.

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1 . august 2017 var 
opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorga
nisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i 
vedkommende reoion.

-

PO 001_2018 (01/2018)
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Tilskud til opstillede kandidater

Hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var 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
berettiget 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 i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som 
tilsammen overstiger 20.000 kr. i perioden 1. juli - 31. december 2017 Nej Ja, følgende
Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg*

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg*

Navn * tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til felgende valg*

Navn • tilskudsyder J
Adresse • tilskudsyder

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

Erklæring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. 
december 2017

Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i
perioden 1. juli - 31. december 2017 Nei Ja, følqende
Den samlede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater, 
erklæringen vedrører

Kr.

Det erklæres hermed, at ovenstående oplysninger vedrørende private og anonyme tilskud omfattersamtlige 
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 oplvsnin
ger rettet. 

x

- 
_________

Repræsentant for partiorganisatiorV-forening 
Repræsentant for kandidatlisten

Organisationens/foreningens navn
\ / £ N 5 T K £  /  F S Ö J t t f C

Dato og underskrift

/ f - 5 -  l o r t
K E T T Y

Udarbejdet af KL
Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet
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Digital forsendelse

Feellesforvaltningen 
Torvegade 74 

DK-6700 Esbjerg 
+45 7ß 1ß 1fi 1fi

Kommunens/regionens navn og adresse

Feellesforvaltningen 
Torvegade 74 
DK-6700 Esbjerg 
+45 76 16 16 16

1 E s b je ts

Udfyldes af kommunen/regionen
Modtaget dato

pfc>- C\U . (g _____
KLE 84.00.10040 • Sagsidsrrt ifikatioi

17 / 28542

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter 
partistøtteloven - 2018
• Erklæring om påregnede og afholdte udgifter
• Erklæring om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere
• Bilag: Erklæring om tilskud fra private og anonyme
tilskudsydere fra 1. juli 2017

I m ***"•
j=o
" iTk

*å grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvaiget i 2017 ansøges om
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2018
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved valget

0  -  EN MB D S L /S T é M, bE Rød
CVR-nummer

35 17 OH %%
Tilskudsbeløbet bedes overført til
!Pengeinstituttets navn

I AR$£SntQN£$ LANOStyNK
NemKonto

53J S - W 76S
Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbeide i kalenderåret 2018
Det erklæres, at der i 2018 mindst påregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i kommu
nen/regionen med følgende beløb

Kr.

-
Kf'S l.OOO ,-

Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde

Tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen er senest modtaget i kalenderåret
Ar

z o n
Det erklæres, at der i ovenfor angivne kalenderår mindst er afholdt udgifter til politisk 
arbejde i kommunen/regionen med følgende beløb “  i v s  .m ,o &
Erklæringen om afholdte udgifter skal kun gives, hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret 
2013 eller senere fra en kommune/region.

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere for kalenderåret 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som tilsammen
overstiger 20.000 kr. i kalenderåret 2017
(hvis ja, oplyses tilskudsyderens navn og adresse nedenfor) i Nej IV Ja
Hvis en kandidatliste i løbet af hele 2017 fra en privat tilskudsyder har modtaget flere tilskud, der tilsammen overstiger 
20.000 kr., men det eller de tilskud, der er ydet i perioden 1. juli - 31. december 2017, er på 20.000 kr, eller derunder, skal 
navn oc tdresse på tilskudsyderen oplyses i nedenstående felter. Hvis kandidatlisten i perioden 1 .juli - 31. december 2017 
har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr., skal navn og adresse på tilskudsyder i stedet oplyses 
i bilaget til ansøgningen (side 3 og 4). Bilaget blivor offentliggjort.
Navn •tilskudsyder

SARAH NØM IS
Adresse • tilskudsyder

OAANl V A u é  27 , SJ
Navn • tilskudsyder BRIK

Adresse • tilskudsyder

S?AN6$&f£Rtr M ø lle v e j  |£7 , tfoS  E S fo tM  tf
Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

PO 001 _2018 (01/2018)
Udarbejdet af KL
Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet
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E læring om modtagelse af anonyme tilskud i perioden 1. januar - 30. juni 2017

Er der modtaget anonyme tilskud i perioden 1. januar - 30. juni 2017 X  Nej Ja

Hvis ja, oplyses den samlede størrelse af anonyme tilskud
I alt kr.

Størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end 20.000 kr.
Kr' | Kr- | Kr- | *<r. j Kr. | Kr. Kr. | Kr.

Hvis tilskudsmo je n er kommun eorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var opstil
lingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partior
ganisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i 
vedkommende region.

-
-

Dato og underskrift
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter partistøttelovens § 14 a.
Kommunen/regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne anven
des af kommunen/regionen til administration af o| aver eft< partistøtteloven og partiregnskabslovea nsøger har ret til 
at få at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at kræve forkerte oplysninger rettet. 

x

- 

w Repræsentant for partiorganisation/-forening
Repræsentant for kandidatlisten

Orgartaticmens/forøningens navn

k f i J H e p s u s j t r t  -Q r,
Dato og underskrift

W ' l l

po ooi_aoi8 (oiÆoia)
Udarbejdet af KL
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Digital forsendelse

Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater (1. iuli 
▪31. december 2017)

På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalgel/regionsrådsvalget i 2017 ansøges om 
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2018

Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved valget

.a f -  t N r iC V S U S T e t J  . d t  _______________________________________

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 20,000 kr. i perioden 1 . juli - 31. december 2017 j x l  Nej I i Ja, følgende
Navn • tilskudsyder ^ ‘----------- — -----!— -----------------------------

Adresse • tilsku dsyder

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

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Navn * tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Oplysning om. hvilken del af partiet (kredso rgs ni sation, lokal partiorganisation m.v.) tilskuddet er ydet til

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1 . august 2017 var 
opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorgani
sationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i vedkom
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 
x

N e i i Ja, følgende

Den samlede størrelse af modtaqne a n o n y m e  tilskud
Kr.

Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsyder
Kr.

Den samlede størrelse af anonyme tilskud overført til on konto hos Økonomi- og Inden
rigsministeriet

- Kr.

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var 
opstijlingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatt« eventuelle lokale partiorga
nisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganii sationer, beliggende ivedkommende region.

- 

P O  001,201« (01/2018)
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Tilskud til opstillede kandidater

Hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var 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 opstillinas
berettiget til folketingsvalg,

- 
l ____________________________________

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 i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 20.000 kr. i perioden 1. juli - 31. december 2017 fy} Nei ~ Ja følgende
Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tiiskud Kandidaten har været opstillet hl følgende valg*

Navn • tilskudsyder

Adresse « tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet hl følgende valg’

Navn • tilskudsyder

Adresse • thskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstilet til leigende valg*

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet hi følgende valg'

*Det skal oplyses, om kandidaten har været opstillet til folketingsvalg, regionsvalg og/eller kommunalbestyrelsesvalg

Erklæring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der Wandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i
perioden l . j u l i - 31 .december2017 |x | fsjej I Ja, følgende
Den samlede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater, 
erklæringen vedrører

Kr.

x 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 oplysnin
ger rettet

x

- 

Repræsentant for partiorganisation/-forening 
Repræsentant for kandidatlisten

Organisatlonensrtoreningens navn

CNHGPSLisTtfr)___________
Pato og underskrift

t y j -  M t ø f *

PO 001.2018 (01/2018)
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Fællesforvaltningen 
Torvegade 74 

DK-6700 Esbjerg 
+45 76 1616 16

Kommunens/regionens navn og adresse

Fællesforvaltningen
Torvegade 74 
DK-6700 Esbjerg 
+45 76 16 16 16

Udfyldes af kommunen/regionen
Modtaget dato

I S

I KLE 84.00.10040 • Sagsidentifikation

I V  I Z W t

tn

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter 
partistøtteloven - 2018
• Erklæring om påregnede og afholdte udgifter
• Erklæring om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere
• Bilag: Erklæring om tilskud fra private og anonyme

tilskudsydere fra 1 . juli 2017

▪HS "4-
S S g
— 0MOT k-
----CO
= = °

in

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

H A w o
CVR-nummp'

377916
95Tilskudsbeløbet bedes overført til

Pengeinstituttets navn
U D O S T S ,  a

NemKonto

5  t b  A j c z d o 2 H T &

Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2018
Det erklæres, at der i 2018 mindst påregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i kommu
nen/regionen med følgende beløb

- 
_________________________

Kr.
t> O

Erklæ ring om afholdte udgifter til politisk arbejde

Tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen er senest modtaget i kalenderåret
Ar

▪ f ) U O <0

Det erklæres, at der i ovenfor angivne kalenderår mindst er afholdt udgifter til politisk 
arbejde i kommunen/regionen med følgende beløb

Kr.
I b f c S o

Erklæringen om afholdte udgifter skal kun gives, hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret 
2013 eller senere fra en kommune/region.

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere for kalenderåret 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. i kalenderåret 2017 
(hvis ja, oplyses tilskudsyderens navn 09 adresse nedenfor)

x

M Nej r  Ja
Hvis en kandidatliste i løbet af hele 2017 fra en privat tilskudsyder har modtaget flere tilskud,ilskud, der tilsammen overstiger 
20.000 kr., men det eller de tilskud, der er ydet i perioden 1. juli - 31. december 2017, er på 20.000 kr, eller derunder, skal 
navn og adresse på tilskudsyderen oplyses i nedenstående felter. Hvis kandidatlisten i perioden 1. juli - 31. december 2017 
har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr., skal navn og adresse på tilskudsyder i stedet oplyses 
i bilaget til ansøgningen (side 3 og 4). Bilaget bliver offentliggjort.
Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn »tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn«tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

PO 001,2016 (01/2018)
Udarbejdet af KL
Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet
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Erklæring om modtagelse af anonyme tilskud i perioden 1 januar - 30. juni 2017

Er der modtaget anonyme tilskud i perioden 1. januar - 30. juni 2017 x
[fcfi Nej n Ja

Hvis ja, oplyses den samlede størrelse af anonyme tilskud
I alt kr.

Storrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end 20.000 kr.
Kr- I Kr- IKr- Kr- Kr. j Kr. Kr. | Kr.

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation foret parti, som pr. 1. august 2017 var opstil
lingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partior
ganisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i 
vedkommende region.

-
-

Dato og underskrift
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter partistøttelovens 5 14 a.

Kommunen/regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne anven
des 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 oplvsninaer rettet

x

-

j y  Repræsentant for partiorganisation/-forening 
Repræsentant for kandidatlisten

Organisationens/foreningens navn

Dato og underskrift

7 * ( y J -  ( r i *

PO 001.2018(01/2018)
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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

K ' tlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse pé stemmesedlen ved valget

f )  -  W t T c z m T f ^ c ~  (

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som 
tilsammen overstiger 20.000 kr. i perioden 1, juli - 31. december 2017

x
i .

___ Nej___________ I Ja, folgende
N avn»tütkudsydar

Adresse • «altudsydor

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

Navn »tilskudsyder

Adresse * tilskudsyder

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

Navn • tilskudsyder

Adresse »tilskudsyder

Oplysning om, hvilkan del al partiet (kredsorganisation, lokal partiorganisation m v j  tilskuddet er ydet lil

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Oplysning om, hvilken del at partiet (kredsorgarUsatlon lokal partiorganisation m.v.j tilskuddet ar ydet til

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var 
opstillingsberettiget tit folketingsvalg, skal oplysningerne om private tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorgani
sationer i vedkommende kommune/partiots ovrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i vedkom

| 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 

x

/. Nei Ja, følgende

Den samlede størrelse af modtagne anonyme tilskud
Kr.

Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsyder
Kr.

Den samlede størrelse af anonyme tilskud overført til en konto hos Økonomi- og inden
rigsministeriet

- Kr.

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr 1. august 2017 var 
opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorga
nisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i 
vedkommende region.

-

PO 0<n 201X01/2018)
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Tilskud fil opstillede kandidater

Hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var 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.

x

-

Ssøt kryds, hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var opstillings
berettiget 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 kommunalbestyreisesvalget.

-

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét elfer flere tilskud, som
tilsammen overstiger 20.000 kr. i perioden 1. juli - 31. december 2017 

x

Nej j  Ja, folgende
Navn * tilskudsyder

Adresse 'tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet t» felgende valg*

Navn »tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet tü leigende valg*

Navn • tilskudsyder

Adresse »tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til folgende valg*

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Erklæring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i
perioden 1 .juli - 31. december 2017

x

Nej Ja, følgende
Den samlede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater,
erklæringen vedrører

Kr.

x Det erkfæres hermed, at ovenstående oplysninger vedrørende private og anonyme tilskud omfatter samtlige 
opstillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens indberetningspligtY __________________________

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 opiysnin
ger rettet.

x

 

T Repræsentant for partiorganisationZ-forening
Repræsentant for kandidatlisten

Organisationens* to reningens navn

L r  e < t  V  y j u l C*>Q d Cr ^
Dato og underskrift

flh  ' Q d -  fø & z é J L
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K LE : 84 .00 .10040 
Sags id: b35231a2 -4410 -4a fl-b f93 -73c7ee l62d3d
Oprettet: 23-06-2018 16:18:40 
Afsluttet: 01-07-2018 06:02:37

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter 
partistøtteloven - 2018

Ansøger
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 stem m esedlen ved va lget

C

CVR-num m er 34140286

Tilskudsbeløbet bedes overført til NemKonto
Pengeinstituttets navn Spar Nord Bank A/S
Reg.nr. 9244
Kontonum m er 4572467991

Udgifter
Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2018
Det erklæ res, a t der i 2018 m indst påregnes 
afho ldt udgifter til po lit isk  arbejde i 
kom m unen/reg ionen med følgende beløb 
(Kr.)

20000,00 

Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde
Har I senest m odtaget tilskud for 
kalenderåret 2013 e lle r senere fra en 
kom m une/region?

Ja

T ilskud til po litisk arbe jde i 
kom m unen/reg ionen er senest m odtaget i 
kalenderåret

2017

Det erklæ res, at der i ovenfor angivne 
kaldenderår m indst e r afholdt udgifter til 
po litisk arbejde i kom m unen/reg ionen med 
fø lgende beløb (Kr.)

48627,00

Private tilskud
Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i kalenderåret 2017
Er der fra sam m e private tilskudsyder 
m odtaget ét e lle r flere tilskud, som 
tilsam m en overstiger 20 .000 kr. i 
ka lenderåret 2017?

Nej

Anonyme tilskud
Erklæring om modtagelse af anonyme tilskud i perioden 1. januar - 30. juni 2017
Hvis tilskudsm odtageren er kom m uneorganisation/den regionale organisation fo r et parti, 
som pr. 1. august 2017 var opstillingsberettiget til fo lketingsvalg , skal oplysn ingerne om 
private og anonym e tilskud tillige  om fatte eventuelle lokale partio rgan isationer i
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vedkom m ende kom m une/partie ts øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, 
beliggende i vedkom m ende region.
Er der m odtaget anonym e tilskud i perioden 
1. januar - 30. jun i 2017?

Nej 

Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til 
kandidatlisten og opstillede kandidater (1. ju li - 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 stem m esedlen ved va lge t

C

Bilag (fortsat): Tilskud til kandidatlisten
Erklæring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2017
Hvis tilskudsm odtageren er kom m uneorganisation/den regionale organisation fo r et parti, 
som pr. 1. august 2017 var opstillingsberettiget til fo lketingsvalg , skal oplysn ingerne om 
anonym e tilskud tillige  om fatte eventue lle  lokale partio rgan isationer i vedkom m ende 
kom m une/partie ts øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i 
vedkom m ende region.
Er der m odtaget anonym e tilskud i perioden 
1. ju li - 31. decem ber 2017?

Nej 

Bilag (fortsat): Tilskud til opstillede kandidater
Oplysninger om tilskudsmodtager
Hvis tilskudsm odtageren er den regionale organisation fo r et parti, som pr. 1. august 2017 
va r opstillingsberettiget til fo lketingsvalg , skal op lysn ingerne om private og anonym e tilskud 
m odtaget a f opstillede kandidater tillige  om fatte sam tlige kandidater, der opstille r for 
tilskudsm odtageren til fo lketingsvalg.
Er tilskudsm odtageren den regionale 
organisation fo r et parti, som pr. 1. august 
2017 var opstillingsberettiget til 
fo lketingsvalg?

Nej

Bemæ rk, at hvis en kandidat, der opstille r til reg ionsrådsvalg e lle r fo lketingsvalg , tillige 
opstille r til kom m unalbestyre lsesva lg, skal op lysn ingerne om private og anonym e tilskud, der 
skal indberettes regionalt, tillige om fatte det e ller de tilskud, kandidaten har m odtaget til 
brug for kom m unalbestyre lsesva lget.

Erklæring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der blandt de opstillede kandidater 
m odtaget anonym e tilskud i perioden 1. ju li 
- 31. decem ber 2017?

Nej

Erklæring om fyldestgørende oplysninger
Det erklæ res hermed, at ovenstående 
op lysn inger vedrørende private og anonym e 
tilskud om fatter sam tlige opstillede 
kandidater, der e r om fattet af 
kandidatlistens indberetn ingspligt

Ja
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Bilag: Dato og underskrift
Oplysningerne i bilaget afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens § 6 a 
og partistøttelovens § 14 a
Kom m unen/reg ionen kan behandle op lysn inger om personer, der indgiver ansøgning om 
tilskud. Op lysn ingerne anvendes a f kom m unen/reg ionen til adm in istration a f opgaver efter 
partistøtte loven og partiregnskabsloven. Ansøger har ret til at få at vide, hvilke 
personop lysn inger kom m unen/reg ionen behandler, og har ret til at kræve forkerte 
op lysn inger rettet.
O rgan isationens/foren ingens navn Konservativ Væ lgerforening i Esbjerg

Kom m une
Jeg underskriver b ilaget som Repræ sentant for partiorganisation/-foren ing
Fornavn Helle
Efternavn Glass
Dato 01-07-2018

Vejledning til ansøgningsskema og bilag
Generelle regler
Bemærk, a t der e r kom m et nye reg ler på partistøtteom rådet. De nye regler trådte i kraft den 
1. ju li 2017. Det betyder bl.a., at ved ansøgning om partistøtte for 2018 gæ lder dels de 
gam le regler, dels de nye regler. (Ved ansøgning om partistøtte fo r 2019 vil det alene være 
de nye regler, der finder anvendelse.)
Derudover bem æ rkes, at beløbsgræ nsen, der re laterer sig til, hvornår der er oplysn ingsp ligt 
om private tilskud og forbud mod anonym e tilskud, fra den 1. januar 2018 skal reguleres.
Ved private og anonym e tilskud m odtaget i 2017 er beløbsgræ nsen således som hidtil 20.000 
kr.
Ved private og anonym e tilskud m odtaget i 2018 er beløbsgræ nsen som følge a f reguleringen
20.500 kr. Det fø lger a f § 1 i bekendtgøre lse nr. 1193 a f 10. novem ber 2017 om regulering af 
beløb i partiregnskabsloven og parti støtte I oven i 2018.

Vejledning til ansøgningsskema 
Tilskudsberettigede og tilskuddets størrelse
En kandidatliste, der har de ltaget i kommunalbestyrelsesvalget i 2017, har ret til tilskud 
til kand idatlistens po litiske arbejde i kom munen i årene 2018-2021.
Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået fæ rre end 100 stem m er, i Københavns 
Kommune fæ rre end 500 stem m er, ved valget.
Til kandidatlister, som i henhold til den kom m unale og regionale va lg lov indgik i et 
listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har fået 100 stem m er, i Københavns Kommune 
500 stem m er, e lle r derover.
En kandidatliste, der har de ltaget i regionsrådsvaiget i 2017, har ret til tilskud til
KLE: 84.00.10040
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kand idatlistens po litiske arbejde i regionen i årene 2018-2021.
Der ydes ikke tilskud til kand idatlister, der har fået fæ rre end 500 stem m er ved valget.
T il kandidatlister, som i henhold til den kom m unale og regionale valg lov indgik i et 
listeforbund, ydes tilskud, hvis liste forbundet har fået 500 stem m er e ller derover.
T ilskuddet fo r 2018 udgør 7,25 kr. pr. stem m e ved kom m unalbestyre lsesva lg, henholdsvis
4 ,50  kr. pr. stem m e ved regionsrådsvalg.
Udbetaling a f tilskud kan dog kun ske, i det omfang tilskudsm odtageren påregner at afholde 
udgifter til po litisk  arbejde i kom m unen/reg ionen i 2018.

Tilskuddets anvendelse
T ilskuddet skal anvendes til po litisk  arbejde i kom m unen/ regionen i 2018, og det politiske 
arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2018.
Ansøgning om tilskud
T ilskud ydes e fter ansøgning. Ansøgningen indgives til kom m unalbestyre lsen/reg ionsrådet. 
Ansøgning om tilskud for 2018 skal indg ives inden udgangen af 2018.
Et eventue lt uforbrugt tilskudsbe løb fo r det seneste kalenderår, hvor tilskud e r modtaget, 
fra træ kkes ved udbetaling a f tilskud fo r 2018. Det gæ lder dog kun, hvis tilskudsm odtageren 
senest har m odtaget tilskud fo r ka lenderåret 2013 e lle r senere fra en kom m une/ region.
Er der i henhold til den kom m unale og regionale va lg lovs § 44, stk. 1, foretaget anmeldelse 
af, hvem der er berettiget til at indgive ansøgning, skal ansøgningen underskrives a f en 
repræ sentant for den angivne forening e lle r a f en a f de angivne væ lgere. Er der ikke 
foretaget sådan anm eldelse, gæ lder følgende:
For kandidatlister, der er opstille t a f et parti, der pr. 1. august 2017 var opstillingsberettiget 
til fo lketingsvalg , skal ansøgningen underskrives a f e n  repræ sentant for vedkom m ende 
partiorganisation . For andre kand idatlister skal ansøgningen underskrives a f enten 
kand idatlistens repræ sentant (den kom m unale og regionale va lg lovs § 23 a) e lle r a f en anden 
person, der e r berettiget til at optræ de som repræ sentant for kandidatlisten.
Der skal ansøges fo r hver kandidatliste , også for så v id t angår kandidatlister, der er opstillet 
med sam m e bogstavbetegnelse, herunder kandidatlister, der e r indgået i listeforbund.

Erklæring om påregnede og afholdte udgifter
Ansøgningen skal indeholde en erklæ ring om, hvilke udgifter der m indst påregnes afholdt til 
po litisk  arbejde i kom m unen/reg ionen i 2018.
Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæ ring om, hvilke udgifter der m indst e r afholdt 
til po litisk  arbejde i kom m unen/reg ionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget. 
Det gæ lder dog kun, hvis tilskudsm odtageren senest har m odtaget tilskud for kalenderåret 
2013 e lle r senere fra en kom m une/region.

Erklæring med oplysninger om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere for 
kalenderåret 2017
Ansøgningen skal indeholde en erklæ ring om, hvorvidt tilskudsm odtageren fo r hele 
kalenderåret 2017 fra sam m e private tilskudsyder har m odtaget et e ller flere tilskud, der 
tilsam m en overstiger 20.000 kr. Er dette tilfæ ldet, skal tilskudsyderens navn og adresse 
oplyses.
Bem æ rk, at hvis kandidatlisten i perioden 1. ju li - 31. decem ber 2017 haMTiodtaget et eller 
flere tilskud, der tilsam m en overstiger 20 .000 kr., skal navn og adresse på tilskudsyder i 
stedet oplyses i b ilaget til ansøgningen, der offentliggøres. Se mere nedenfor under 
vejledn ingen til bilaget.
Hvis en kandidatliste  i hele 2017 fra en privat tilskudsyder har m odtaget flere tilskud, der 
tilsam m en overstiger 20.000 kr., men det e lle r de tilskud, der e r ydet i perioden 1. ju li - 31. 
decem ber 2017 er på 20.000 kr. e lle r derunder, skal navn og adresse på tilskudsyderen ikke 
op lyses i bilaget, men i ansøgningen. Se mere nedenfor under vejledn ingen til bilaget. 
Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæ ring om den sam lede større lse a f eventuelle 
anonym e tilskud og om større lsen a f hvert enke lt anonym t tilskud på mere end 20.000 kr., 
de r er m odtaget i sam m e periode.
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Udbetaling af tilskud o
T ilskuddet fo r 2018 udbetales på én gang, når kom m unalbestyre lsen/reg ionsrådet har 
konstateret, at betingelserne fo r at udbetale tilskud er opfyldt. Har en tilskudsm odtager fået 
udbeta lt et tilskud , der er m indre end det tilskud, som tilskudsm odtageren højst kan få 
udbetalt, kan der indgives en (e ller flere) supplerende ansøgning(er) om tilskud i det 
kalenderår, tilskudde t vedrører. Se næ rmere på Økonom i- og Indenrigsm in isteriets 
valghjem m eside.

Vejledning til bilag
Offentliggørelse o o
Bilaget til ansøgningen skal offentliggøres a f kom m unalbestyre lsen/reg ionsradet pa 
kom m unens/reg ionens hjem m eside inden fo r en rim elig fr is t e fter modtagelsen heraf.
B ilaget indeholder op lysn inger om private og anonym e tilskud m odtaget af kandidatlister og 
opstillede kand idater i perioden 1. ju li - 31. decem ber 2017.

Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten i perioden 1. juli - 31. 
december 2017
Private og anonym e tilskud over beløbsgræ nsen på 20.000 kr. modtaget a f kandidatlister e r 
som hidtil om fatte t a f en indberetn ingspligt, men tilskud m odtaget fra den 1. ju li 2017 ej- 
også om fattet a f en offentliggørelsespligt, der ligger hos kom m unalbestyre lsen/reg ionsrådet.
Forbud mod anonyme tilskud
Der er pr. 1. ju li 2017 indført forbud fo r kandidatlister (ikke kandidater) mod at modtage 
anonym e tilskud over beløbsgræ nsen på 20.000 kr. Hvis en kandidatliste modtager et 
anonym t tilskud , skal kandidatlisten returnere tilskuddet til tilskudsyderen inden for en 
måned efter m odtagelsen. Hvis det ikke e r m u ligt at returnere tilskuddet, skal tilskuddet 
overføres til nedenstående bankkonto hos Økonom i- og Indenrigsm in isteriet inden fo r sam m e 
frist:
Reg.nr. 0216 kontonum m er 4069167020
Overførslen skal påføres teksten: "Anonym t bidrag partistøtte". Sam tid ig med overførslen 
skal m in isteriet o rien teres skriftlig t herom , f.eks. via mail til va lg@ oim .dk.
B ilaget skal indeholde oplysning om den sam lede større lse a f eventuelle anonym e tilskud, og 
oplysning om den sam lede større lse a f de beløb, der er returneret til t ilskudsyder henholdsvis 
overført til en konto hos Økonom i- og Indenrigsm in isteriet.

Erklæring om private og anonyme tilskud til opstillede kandidater i perioden 1. juli 
-  31. december 2017
Private og anonym e tilskud over beløbsgræ nsen på 20.000 kr. modtaget af opstillede 
kandidater fra den 1. ju li 2017 er om fattet a f en indberetn ingspligt, der ligger hos 
kandidatlisten, og en offentliggørelsespligt, der ligger hos 
kom m unalbestyre lsen/reg ionsrådet.

Bekræft oplysninger
Oplysningerne i ansøgningen afgives under strafansvar efter partistøttelovens § 14 
a
Kom m unen/reg ionen kan behandle op lysn inger om personer, der indgiver ansøgning om 
tilskud. Op lysn ingerne anvendes a f kom m unen/regionen til adm in istration af opgaver efter 
partistøtte loven og partiregnskabsloven. Ansøger har ret til at få at vide, hvilke 
personop lysn inger kom m unen/reg ionen behandler, og har ret til a t kræve forkerte 
op lysn inger rettet.
Jeg bekræ fter, a t de indtastede oplysn inger er korrekte.
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Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter 
partistøtteloven - 2018

Ansøger
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 stem m esedlen ved valget

A  - Socia ldem okratie t

CVR-num m er 31739055

Tilskudsbeløbet bedes overført til NemKonto
Pengeinstituttets navn A rbejdernes Landsbank - Esbjerg
Reg.nr. 5385
Kontonum m er 0300512

Udgifter
Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2018
Det erklæ res, at der i 2018 m indst påregnes 
afholdt udgifter til po litisk  arbejde i 
kom m unen/reg ionen med fø lgende beløb 
(Kr.)

160000,00 

Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde
Har I senest m odtaget tilskud fo r 
ka lenderåret 2013 e lle r senere fra en 
kom m une/region?

Ja

T ilskud til po litisk  arbejde i 
kom m unen/reg ionen er senest m odtaget i 
ka lenderåret

2017

Det erklæ res, a t der i ovenfor angivne 
kaldenderår m indst e r afholdt udgifter til 
po litisk  arbejde i kom m unen/reg ionen med 
fø lgende beløb (Kr.)

141000,00

Private tilskud
Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i kalenderåret 2017
Er der fra sam m e private tilskudsyder 
m odtaget ét e lle r flere tilskud, som 
tilsam m en overstiger 20.000 kr. i 
ka lenderåret 2017?

Ja

Hvis en kandidatliste  i løbet a f hele 2017 fra en privat tilskudsyder har m odtaget flere tilskud, 
der tilsam m en overstiger 20 .000 kr., men det e ller de tilskud, der er ydet i perioden 1. ju li - 
31. decem ber 2017, e r på 20.000 kr. e lle r derunder, skal navn og adresse på tilskudsyderen 
oplyses i nedenstående felter.
Hvis kandidatlisten i perioden 1. ju li - 31. decem ber 2017 har m odtaget et e lle r flere tilskud, 
der tilsam m en overstiger 20.000 kr., skal navn og adresse på tilskudsyder i stedet oplyses i 
b ilaget til ansøgningen. B ilaget b liver offentliggjort.
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Er der fra sam m e private tilskudsyder 
m odtaget ét e lle r flere tilskud, som 
tilsam m en i perioden 1. ju li - 31. decem ber 
2017 er på 20.000 kr. e ller m indre?

Ja

Privat tilskudsyder, der har givet tilskud, som tilsammen er på 20.000 kr. eller 
mindre
T ilskudsyders navn LO Vest
T ilskudsyders adresse Vestkra ftgade 1

6700 Esbjerg

Privat tilskudsyder, der har givet tilskud, som tilsammen er på 20.000 kr. eller 
mindre
T ilskudsyders navn Fødevareforbundet Nnf Sydjy lland
T ilskudsyders adresse Borgergade 2

6700 Esbjerg

Privat tilskudsyder, der har givet tilskud, som tilsammen er på 20.000 kr. eller 
mindre
T ilskudsyders navn Socia ldem okratie t
T ilskudsyders adresse Veste r Voldgade 96

1552 København V

Privat tilskudsyder, der har givet tilskud, som tilsammen er på 20.000 kr. eller 
mindre
T ilskudsyders navn JM Bjerregårds fond
T ilskudsyders adresse Eriksensvej 15

6710 Esbjerg V

Anonyme tilskud
Erklæring om modtagelse af anonyme tilskud i perioden 1. januar - 30. juni 2017
Hvis tilskudsm odtageren er kom m uneorganisation/den regionale organisation fo r et parti, 
som pr. 1. august 2017 var opstillingsberettiget til fo lketingsvalg , skal op lysn ingerne om 
private og anonym e tilskud tillige  om fatte eventuelle lokale partiorgan isationer i 
vedkom m ende kom m une/partie ts øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, 
beliggende i vedkom m ende region.
Er der m odtaget anonym e tilskud i perioden 
1. januar - 30. jun i 2017?

Nej 

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 stem m esedlen ved va lget

A  - Socia ldem okratiet

Bilag (fortsat): Tilskud til kandidatlisten
Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i perioden 1. juli til 31. december 
2017
Hvis tilskudsm odtageren er kom m uneorganisation/den regionale organisation for et parti,
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som pr. 1. august 2017 va r opstillingsberettiget til fo lketingsvalg , skal oplysn ingerne om 
private tilskud tillige  om fatte eventue lle  lokale partio rgan isationer i vedkom m ende 
kom m une/partie ts øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i 
vedkom m ende region.
Er der fra sam m e private tilskudsyder 
m odtaget ét e lle r flere tilskud , som 
tilsam m en overstiger 20 .000 kr. i perioden 
1. ju li - 31. decem ber 2017?

Nej

Erklæring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2017
Hvis tilskudsm odtageren er kom m uneorganisation/den regionale organisation for e t parti, 
som pr. 1. august 2017 va r opstillingsberettiget til fo lketingsvalg , skal oplysn ingerne om 
anonym e tilskud tillige  om fatte eventue lle  lokale partio rgan isationer i vedkom m ende 
kom m une/partie ts øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i 
vedkom m ende region.
Er der m odtaget anonym e tilskud i perioden 
1. ju li - 31. decem ber 2017?

Nej 

Bilag (fortsat): Tilskud til opstillede kandidater
Oplysninger om tilskudsmodtager
Hvis tilskudsm odtageren er den regionale organisation fo r e t parti, som pr. 1. august 2017 
va r opstillingsberettiget til fo lketingsvalg , skal op lysn ingerne om private og anonyme tilskud 
m odtaget a f opstillede kand idater tillige  om fatte sam tlige kandidater, der opstille r for 
tilskudsm odtageren til fo lketingsvalg .
Er tilskudsm odtageren den regionale 
organisation fo r et parti, som  pr. 1. august 
2017 va r opstillingsberettiget til 
fo lketingsvalg?

Nej

Bemæ rk, at hv is en kandidat, der opstille r til reg ionsrådsva lg e lle r fo lketingsvalg , tillige 
opstille r til kom m unalbestyre lsesva lg , skal op lysn ingerne om private og anonym e tilskud, der 
skal indberettes regionalt, tillige  om fatte det e lle r de tilskud, kandidaten har modtaget til 
brug fo r kom m unalbestyre lsesva lget.

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i perioden 1. juli til 31. december 
2017
Er der fra sam m e private tilskudsyder 
m odtaget é t e lle r flere tilskud , som 
tilsam m en overstiger 20 .000 kr. i perioden 
1. ju li - 31. decem ber 2017?

Nej

Erklæring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der blandt de opstillede kand idater 
m odtaget anonym e tilskud i perioden 1. ju li 
- 31. decem ber 2017?

Nej

Erklæring om fyldestgørende oplysninger
Det erklæ res hermed, at ovenstående 
op lysn inger vedrørende private og anonym e 
tilskud om fatter sam tlige opstillede 
kandidater, der er om fattet a f 
kandidatlistens indberetn ingsp ligt

Ja

Bilag: Dato og underskrift
Oplysningerne i bilaget afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens § 6 a 
og partistøttelovens § 14 a
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Kom m unen/reg ionen kan behandle op lysn inger om personer, der indg iver ansøgning om 
tilskud. Op lysn ingerne anvendes a f kom m unen/reg ionen til adm in istration a f opgaver efter 
partistøtte loven og partiregnskabsloven. Ansøger har ret til at få a t vide, hvilke 
personop lysn inger kom m unen/reg ionen behandler, og har ret til at kræve forkerte 
op lysn inger rettet.
O rgan isationens/foren ingens navn

Jeg underskriver bilaget som
Fornavn
Efternavn
Dato

Fæ llesledelsen fo r Socia ldem okratiet i 
Esbjerg kom mune
Repræ sentant for partiorganisation/-foren ing 
Kim
Eskesen
18-11-2018

Vejledning til ansøgningsskema og bilag
Generelle regler
Bemæ rk, a t de r er kom m et nye reg ler på partistøtteom rådet. De nye regler trådte i kraft den 
1. ju li 2017. Det betyder bl.a., at ved ansøgning om partistøtte for 2018 gæ lder dels de
gam le regler, dels de nye regler. (Ved ansøgning om partistøtte for 2019 vil det alene være 
de nye regler, der finder anvendelse.)
Derudover bem æ rkes, at beløbsgræ nsen, der re laterer sig til, hvornår der e r oplysn ingsp ligt 
om private tilskud og forbud mod anonym e tilskud, fra den 1. januar 2018 skal reguleres.
Ved private og anonym e tilskud m odtaget i 2017 er beløbsgræ nsen så ledes som hidtil 20.000 
kr.
Ved private  og anonym e tilskud m odtaget i 2018 er beløbsgræ nsen som fø lge a f reguleringen
20.500 kr. Det fø lger a f § 1 i bekendtgøre lse nr. 1193 af 10. novem ber 2017 om regulering af 
beløb i partiregnskabsloven og partistøtte loven i 2018.

Vejledning til ansøgningsskema 
Tilskudsberettigede og tilskuddets størrelse
En kandidatliste , der har deltaget i kommunalbestyrelsesvalget i 2017, har ret til tilskud 
til kand idatlistens politiske arbejde i kom munen i årene 2018-2021.
Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået fæ rre end 100 stem m er, i Københavns 
Kom m une fæ rre end 500 stem m er, ved valget.
Til kandidatlister, som i henhold til den kom m unale og regionale va lg lov indg ik i et 
listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har fået 100 stem m er, i Københavns Kommune 
500 stem m er, e lle r derover.
En kandidatliste , der har deltaget i regionsrådsvalget i 2017, har ret til tilskud til 
kand idatlistens politiske arbejde i regionen i årene 2018-2021.
Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået fæ rre end 500 stem m er ved valget.
Til kandidatlister, som i henhold til den kom m unale og regionale va lg lov indgik i et 
listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har fået 500 stem m er e lle r derover.
T ilskuddet fo r 2018 udgør 7,25 kr. pr. stem m e ved kom m unalbestyre lsesva lg, henholdsvis
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4,50 kr. pr. stem m e ved reg ionsrid sva lg .
Udbetaling a f tilskud kan dog kun ske, i det om fang tilskudsm odtageren påregner a t afholde 
udgifter til po litisk  arbejde i kom m unen/reg ionen i 2018.

Tilskuddets anvendelse
T ilskuddet skal anvendes til po lit isk  arbejde i kom m unen/ regionen i 2018, og det politiske 
arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2018.
Ansøgning om tilskud
Tilskud ydes e fter ansøgning. Ansøgningen indgives til kom m unalbestyre lsen/reg ionsrådet. 
Ansøgning om tilskud for 2018 skal indgives inden udgangen af 2018.
Et eventue lt uforbrugt tilskudsbe løb fo r det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget, 
fratræ kkes ved udbetaling a f tilskud for 2018. Det gæ lder dog kun, hvis tilskudsm odtageren 
senest har m odtaget tilskud for ka lenderåret 2013 e lle r senere fra en kom m une/ region.
Er der i henhold til den kom m unale og regionale va lg lovs § 44, stk. 1, foretaget anm eldelse 
af, hvem  der er berettiget til a t indgive ansøgning, ska l ansøgningen underskrives a f en 
repræ sentant for den angivne forening e lle r a f en a f de angivne væ lgere. Er der ikke 
foretaget sådan anm eldelse, gæ lder følgende:
For kandidatlister, der er opstille t a f et parti, der pr. 1. august 2017 var opstillingsberettiget 
til fo lketingsva lg , skal ansøgningen underskrives a f e n  repræ sentant for vedkom m ende 
partiorganisation . For andre kand idatlister skal ansøgningen underskrives a f enten 
kandidatlistens repræ sentant (den kom m unale og regionale va lg lovs § 23 a) e ller a f e n  anden 
person, der e r berettiget til a t optræ de som repræ sentant fo r kandidatlisten.
Der skal ansøges for hver kandidatliste, også for så v id t angår kandidatlister, der er opstille t 
med sam m e bogstavbetegnelse, herunder kandidatlister, der er indgået i listeforbund.

Erklæring om påregnede og afholdte udgifter
Ansøgningen skal indeholde en erklæ ring om, hvilke udgifter der m indst påregnes afho ldt til 
po litisk  arbejde i kom m unen/reg ionen i 2018.
Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæ ring om , hvilke udgifter der m indst er afho ldt 
til po litisk  arbejde i kom m unen/reg ionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er modtaget. 
Det gæ lder dog kun, hvis tilskudsm odtageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret 
2013 e lle r senere fra en kom m une/region.

Erklæring med oplysninger om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere for 
kalenderåret 2017
Ansøgningen skal indeholde en erklæ ring om, hvorv id t tilskudsm odtageren for hele 
kalenderåret 2017 fra sam m e private tilskudsyder har m odtaget et e ller flere tilskud, der 
tilsam m en overstiger 20 .000 kr. Er dette tilfæ ldet, ska l tilskudsyderens navn og adresse 
oplyses.
Bemæ rk, a t hv is kandidatlisten i perioden 1. ju li - 31. decem ber 2017 har modtaget e t e ller 
flere tilskud , der tilsam m en overstiger 20.000 kr., skal navn og adresse på tilskudsyder i 
stedet op lyses i b ilaget til ansøgningen, der offentliggøres. Se mere nedenfor under 
vejledn ingen til bilaget.
Hvis en kandidatliste  i hele 2017 fra en privat tilskudsyder har m odtaget flere tilskud, der 
tilsam m en overstiger 20 .000 kr., men det e lle r de tilskud , der er ydet i perioden 1. ju li - 31. 
decem ber 2017 er på 20.000 kr. e lle r derunder, skal navn og adresse på tilskudsyderen ikke 
oplyses i bilaget, men i ansøgningen. Se mere nedenfor under vejledningen til bilaget. 
Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæ ring om den sam lede større lse a f eventuelle 
anonym e tilskud og om større lsen a f hvert enke lt anonym t tilskud på mere end 20.000 kr., 
der er m odtaget i sam m e periode.

Udbetaling af tilskud
T ilskuddet fo r 2018 udbeta les på én gang, når kom m unalbestyre lsen/reg ionsrådet har 
konstateret, at betinge lserne for at udbetale tilskud er opfyldt. Har en tilskudsm odtager fået 
udbeta lt et tilskud , der er m indre end det tilskud, som tilskudsm odtageren højst kan få 
udbetalt, kan der indgives en (e lle r flere) supplerende ansøgning(er) om tilskud i det
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kalenderår, tilskuddet vedrører. Se næ rmere på Økonom i- og Indenrigsm in isteriets 
valgh jem m eside.

Vejledning til bilag 
Offentliggørelse
Bilaget til ansøgningen skal offentliggøres a f kom m unalbestyre lsen/reg ionsrådet på 
kom m unens/reg ionens hjem m eside inden for en rim elig fr is t e fter m odtagelsen heraf. 
B ilaget indeholder op lysn inger om private og anonym e tilskud m odtaget a f kandidatlister og 
opstillede kand idater i perioden 1. ju li - 31. decem ber 2017.

Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten i perioden 1. juli - 31. 
december 2017
Private og anonym e tilskud over beløbsgræ nsen på 20.000 kr. m odtaget a f kandidatlister er 
som hidtil om fatte t a f e n  indberetn ingspligt, men tilskud m odtaget fra den 1. ju li 2017 er 
også om fatte t a f en offentliggørelsesp lig t, der ligger hos kom m unalbestyre lsen/reg ionsrådet.
Forbud mod anonyme tilskud
Der e r pr. 1. ju li 2017 indført forbud fo r kandidatlister (ikke kandidater) mod at modtage 
anonym e tilskud over beløbsgræ nsen på 20.000 kr. Hvis en kandidatliste  m odtager et 
anonym t tilskud , skal kandidatlisten returnere tilskuddet til tilskudsyderen inden for en 
m åned efter modtagelsen. Hvis det ikke er m u ligt at returnere tilskuddet, skal tilskuddet 
overføres til nedenstående bankkonto hos Økonom i- og Indenrigsm in isterie t inden for sam m e 
frist:
Reg.nr. 0216 kontonum m er 4069167020
Overførslen skal påføres teksten: "Anonym t bidrag partistøtte". Sam tid ig med overførslen 
skal m in iste rie t orienteres sk riftlig t herom , f.eks. via mail til va lg@ o im .dk.
B ilaget skal indeholde oplysn ing om den sam lede større lse  a f eventue lle  anonym e tilskud, og 
op lysn ing om den sam lede større lse  a f de beløb, der e r returneret til tilskudsyder henholdsvis 
overført til en konto hos Økonom i- og Indenrigsm in isteriet.

Erklæring om private og anonyme tilskud til opstillede kandidater i perioden 1. juli 
-  31. december 2017
Private og anonym e tilskud over beløbsgræ nsen på 20.000 kr. m odtaget a f opstillede 
kandidater fra den 1. ju li 2017 er om fattet a f en indberetn ingspligt, der ligger hos 
kandidatlisten, og en offentliggørelsesp lig t, der ligger hos 
kom m unalbestyre lsen/reg ionsrådet.

Bekræft oplysninger
Oplysningerne i ansøgningen afgives under strafansvar efter partistøttelovens § 14 
a
Kom m unen/reg ionen kan behandle oplysn inger om personer, der indg iver ansøgning om 
tilskud. Op lysn ingerne anvendes a f kom m unen/regionen til adm in istration a f opgaver efter 
partistøtte loven og partiregnskabsloven. Ansøger har ret til at få a t v ide, hvilke 
personop lysn inger kom m unen/reg ionen behandler, og har ret til at kræve forkerte 
op lysn inger rettet.
Jeg bekræ fter, a t de indtastede op lysn inger e r korrekte.
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Kommunens/regionens navn og adresse

E S B J E R G  K O M M U N E  
Byrådssekretariatet 

Torvegade 74 
6700 Esbjerg

Udfyldes af kommunen/regionen
Modtaget dato

I M 'I I '  M K T
KLE 84.00.10040 • Sagsidentifikation

saa cm

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter 
partistøtteloven - 2018
• Erklæring om påregnede og afholdte udgifter
• Erklæring om tilskud fra private og anonyme tilskudsydere
• Bilag: Erklæring om tilskud fra private og anonyme
tilskudsydere fra 1. juli 2017

----00
KSh-

tn

På grundlag a f de ltagelse I kom m unalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2017 ansøges om 
tilskud til po litisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2018
Kandidatljstens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved valget

r  S o C v A U  S T l & v C  feJLvCSf^ R TTi
CVR-nummer

3 £  1 ! 2< f ?<?
T ilskudsbeløbet bedes overført til
Pengeinstituttets navn

ARBEJDERNES LANDSBANK
NemKonto

s a g s ’—  Ho2o q X\
Erklæ ring om påregnede udgifter til po litisk arbejde i kalenderåret 2018
I Det erklæres, at der i 2018 mindst påregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i kommu
| nen/regionen med følgende beløb

Kr.

27.112
, 25

- 

Erklæ ring om  afholdte udgifter til po litisk arbejde

Tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen er senest modtaget i kalenderåret År

2017

* ä o t j -
Det erklæres, at der i ovenfor angivne kalenderår mindst er afholdt udgifter til politisk 
arbejde i kommunen/regionen med følgende beløb Kr.* 2 $ .

Erklæringen om afholdte udgifter skal kun gives, hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret 
2013 eller senere fra en kommune/region.

Erklæ ring om titskud fra private tilskudsydere for kalenderåret 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. i kalenderåret 2017
(hvis ja, oplyses tilskudsyderens navn og adresse nedenfor)___________________ X )  Nej Ja
Hvis en kandidatliste i løbet af hele 2017 fra en privat tilskudsyder har modtaget flere tilskud, der tilsammen overstiger
20.000 kr., men det eller de tilskud, der er ydet i perioden 1. juli - 31. december 2017, er på 20.000 kr. eller derunder, skal 
navn og adresse på tilskudsyderen oplyses i nedenstående felter. Hvis kandidatlisten i perioden 1. juli - 31. december 2017 
har modtaget et eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr., skal navn og adresse på tilskudsyder i stedet oplyses 
i bilaget til ansøgningen (side 3 og 4). Bilaget bliver offentliggjort.
Navn • tilskudsyder

Adresse * tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

PO 001,2018(01/2018)
Udarbejdet af KL
Godkendt af Økonomi- oa Indenriasministeriet
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Erklæ ring om modtagelse af anonyme tilskud i perioden 1. januar - 30. juni 2017

Er der modtaget anonyme tilskud i perioden 1. januar - 30. juni 2017 X  Nej Ja

Hvis ja, oplyses den samlede størrelse af anonyme tilskud
I alt kr.

Størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end 20.000 kr.
Kr. | Kr. j Kr. Kr. | Kr. Kr. | Kr. | Kr.

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var opstil
lingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partior
ganisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i 
vedkommende region.

-
-

3ato og underskrift
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter partistøttelovens § 14 a.
Kommunen/regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne anven
des 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.

-

X  Repræsentant for partiorganisatiorV-forening 
Repræsentant for kandidatlisten___________

Organisationens/lbreningens navn

Soc ial ist gs&jeflé-
Dato og underskrift

l3/u
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Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater (1. juli 
- 31. december 2017)

På grundlag at 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 ,  \

P  SoClfiUsTtSUl FcLt<£(&(Zii )

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i perioden 1. juli til 31. decem ber 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, s o m
tilsammen overstiger 20.000 kr. i perioden 1. juli - 31. december 2017 

_
K l  Nej______ j | Ja, følgende

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Navn * tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var 
opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorgani
sationer i vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i vedkom
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 X .  Nej Ja, følgende

Den samlede størrelse af modtagne anonyme tilskud
Kr.

Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsyder
Kr.

Den samlede størrelse af anonyme tilskud overført til en konto hos Økonomi- og Inden
rigsministeriet

- Kr.

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var 
opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorga
nisationer i vedkommende kommune/partiets øvrige 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 var 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 kiyds, hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var opstillings
berettiget 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 skaf indberettes regionalt, tillige 
omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget tit brug for kommunalbestyrelsesvalget.

-

Erklæ ring om tilskud fra private tilskudsydere i perioden 1. ju li til 31. decem ber 2017
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 20.000 kr. i perioden 1, juli - 31. december 2017 

x
Nej______ 5 | Ja, følgende

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn p i  kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg*

Navn • tilskudsyder

Adresse * tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg’

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillet til følgende valg*

Navn • tilskudsyder

Adresse • tilskudsyder

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

Erklæ ring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. decem ber 2017
Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i 
perioden 1. juli - 31. december 2017 

__
V  Nej ' Ja, følgende

Den samlede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater, 
erklæringen vedrører

Kr.

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

Jato 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 oplysnin
ger rettet.

-

X  Repræsentant for partiorganisation/-forening 
I Repræsentant for kandidatlisten

Organisationens/foreningens navn
SF ESBJERG -

Dato og underskrift

IS / II - i * #
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Vejledning til ansøgningsskema og bilag

Bemærk, at der er kommet nye regler på partistøtte
området. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2017. 
Det betyder bl.a., at ved ansøgning om partistøtte for 
2018 gælder dels de gamle regler, dels de nye regler. 
(Ved ansøgning om partistøtte for 2019 vil det alene 
være de nye regler, der finder anvendelse.)

-

Derudover bemærkes, at beløbsgrænsen, der relate
rer sig til, hvornår der er oplysningspligt om private 
tilskud og forbud mod anonyme tilskud, fra den 1. ja
nuar 2018 skal reguleres. Ved private og anonyme til
skud modtaget i 2017 er beløbsgrænsen således som 
hidtil 20.000 kr.

-

-
-

Ved private og anonyme tilskud modtaget i 2018 er 
beløbsgrænsen som følge af reguleringen 20.500 kr. 
Det følger af § 1 i bekendtgørelse nr. 1193 af 10. no
vember 2017 om regulering af beløb i partiregnskabs
loven og partistøtteloven i 2018.

-
-

Vejledning til ansøgningsskema

Tilskudsberettigede og tilskuddets størrelse
En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbesty
relsesvalget i 2017, har ret til tilskud til kandidatli
stens politiske arbejde i kommunen i årene 2018- 
2021.

-
-

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

Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale 
og regionale valglov 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 i 2017, har ret til tilskud til kandidatlistens politiske 
arbejde i regionen i årene 2018-2021.

-

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

Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og 
regionale valglov indgik i et listeforbund, ydes tilskud, 
hvis listeforbundet har fået 500 stemmer eller derover.

Tilskuddet for 2018 udgør 7,25 kr. pr. stemme ved 
kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis 4,50 kr. pr. 
stemme ved regionsrådsvalg.

Udbetaling af tilskud kan dog kun ske, i det omfang 
tilskudsmodtageren påregner at afholde udgifter til 
politisk arbejde i kommunen/regionen i 2018.

Tilskuddets anvendelse
Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommu
nen/regionen i 2018, og det politiske arbejde, som til
skuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2018.

-
-

Ansøgning om tilskud
Tilskud ydes efter ansøgning. Ansøgningen indgives 
til kommunalbestyrelsen/regionsrådet. Ansøgning om 
tilskud for 2018 skal indgives inden udgangen af 
2018.

Et eventuelt uforbrugt tilskudsbeløb for det seneste 
kalenderår, hvor tilskud er modtaget, fratrækkes ved 
udbetaling af tilskud for 2018. Det gælder dog kun, 
hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud 
for kalenderåret 2013 eller senere fra en kommune/ 
region.

Er der i henhold til den kommunale og regionale valg
lovs § 44, stk. 1, foretaget anmeldelse af, hvem der er 
berettiget til at indgive ansøgning, skal ansøgningen 
underskrives af en repræsentant for den angivne for
ening eller af en af de angivne vælgere. Er der ikke 
foretaget sådan anmeldelse, gælder følgende:

-

-

For kandidatlister, der er opstillet af et parti, der pr. 1. 
august 2017 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, 
skal ansøgningen underskrives af en repræsentant 
for vedkommende partiorganisation. For andre kandi
datlister skal ansøgningen underskrives af enten kan
didatlistens repræsentant (den kommunale og regio
nale valglovs § 23 a) eller af en anden person, der er 
berettiget til at optræde som repræsentant for kandi
datlisten.

-
-
-

-

Der skal ansøges for hver kandidatliste, også for så 
vidt angår 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 der mindst påregnes afholdt til politisk arbej
de i kommunen/regionen i 2018.

-

Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæring
om, hvilke udgifter der mindst er afholdt til politisk ar
bejde i kommunen/regionen i det seneste kalenderår, 
hvor tilskud er modtaget. Det gælder dog kun, hvis 
tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for 
kalenderåret 2013 eller senere fra en kommune/regi
on.

-

-

Erklæring med oplysninger om tilskud fra private 
og anonyme tilskudsydere for kalenderåret 2017
Ansøgningen skal indeholde en erklæring om, hvor-
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vidt tilskudsmodtageren for hele kalenderåret 2017 
fra samme private tilskudsyder har modtaget et eller 
flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.000 kr. Er 
dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adresse 
oplyses.

Bemærk, at hvis kandidatlisten i perioden 1. juli - 31. 
december 2017 har modtaget et eller flere tilskud, der 
tilsammen overstiger 20.000 kr., skal navn og adresse 
på tilskudsyder i stedet oplyses i bilaget til ansøgnin
gen, der offentliggøres. Se mere nedenfor under vej
ledningen til bilaget.

-
-

Hvis en kandidatliste i hele 2017 fra en privat til-
skudsyder har modtaget flere tilskud, der tilsammen 
overstiger 20.000 kr., men det eller de tilskud, der er 
ydet i perioden 1. juli - 31. december 2017 er på
20.000 kr. eller derunder, skal navn og adresse på til
skudsyderen ikke oplyses i bilaget, men i ansøgnin-
gen. Se mere nedenfor under vejledningen til bilaget.

-

Ansøgningen skal endvidere indeholde en erklæring 
om den samlede størrelse af eventuelle anonyme til
skud og om størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud 
på mere end 20.000 kr., der er modtaget i samme pe
riode.

-

-

Udbetaling af tilskud
Tilskuddet for 2018 udbetales på én gang, når kom
munalbestyrelsen/regionsrådet har konstateret, at be
tingelserne for at udbetale tilskud er opfyldt. Har en 
tilskudsmodtager fået udbetalt et tilskud, der er min
dre end det tilskud, som tilskudsmodtageren højst kan 
få udbetalt, kan der indgives en (eller flere) supple
rende ansøgning(er) om tilskud i det kalenderår, til
skuddet vedrører. Se nærmere på Økonomi- og In
denrigsministeriets valghjemmeside: 
http://vala.oim.dk/vala/partistoette/.

- 
-

-

-
-
-

Vejledning til bilag

Offentliggørelse
Bilaget til ansøgningen skal offentliggøres af kommu
nalbestyrelsen/regionsrådet på kommunens/regio
nens hjemmeside inden for en rimelig frist efter mod
tagelsen heraf.

- 
- 
-

Bilaget indeholder oplysninger om private og anony
me tilskud modtaget af kandidatlister og opstillede 
kandidater i perioden 1. juli - 31. december 2017.

-

Erklæring om private og anonyme tilskud til kan
didatlisten i perioden 1. juli - 31. december 2017

-

Private og anonyme tilskud over beløbsgrænsen på
20.000 kr. modtaget af kandidatlister er som hidtil om
fattet af en indberetningspligt, men tilskud modtaget 
fra den 1. juli 2017 er også omfattet af en offentliggø
relsespligt, der ligger hos kommunalbestyrelsen/regi
onsrådet.

-

-
- 

Forbud mod anonyme tilskud
Der er pr. 1. juli 2017 indført forbud for kandidatlister 
(ikke kandidater) mod at modtage anonyme tilskud 
over beløbsgrænsen på 20.000 kr. Hvis en kandidatli
ste modtager et anonymt tilskud, skal kandidatlisten 
returnere tilskuddet til tilskudsyderen inden for en må
ned efter modtagelsen. Hvis det ikke er muligt at re
turnere tilskuddet, skal tilskuddet overføres til 
nedenstående bankkonto hos Økonomi- og Inden
rigsministeriet inden for samme frist:

-

-
-

-

Reg.nr. 0216 kontonummer 4069167020

Overførslen skal påføres teksten: ’’Anonymt bidrag 
partistøtte”. Samtidig med overførslen skal ministeriet 
orienteres skriftligt herom, f.eks. via mail til 
valg@oim.dk.

Bilaget skal indeholde oplysning om den samlede 
størrelse af eventuelle anonyme tilskud, og oplysning 
om den samlede størrelse af de beløb, der er returne
ret til tilskudsyder henholdsvis overført til en konto hos 
Økonomi- og Indenrigsministeriet.

-

Erklæring om private og anonyme tilskud til op
stillede kandidater i perioden 1. juli -  31. decem
ber 2017

-
-

Private og anonyme tilskud over beløbsgrænsen på
20.000 kr. modtaget af opstillede kandidater fra den 1. 
juli 2017 er omfattet af en indberetningspligt, der lig
ger hos kandidatlisten, og en offentliggørelsespligt, 
der ligger hos kommunalbestyrelsen/regionsrådet.

-
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