
Partistøtte 2021 - udbetalinger

Sendes til kandidatlisten 

Konservativ Vælgerforening i Esbjerg 

Oplyses ved henvendelse 
KLE 84.00.10040 • Sagsidentifikation 

Ko1 21/890 

Politik & Personale 
Torvegade 7 4 

DK-6700 Esbjerg 
+45 76 16 16 16 

Kommunens/Regionens udbetaling af 
tilskud til politisk arbejde 
efter partistøtteloven for 2021 

I anledning af ansøgning om tilskud til politisk arbejde i kalenderåret 2021 
Kommunens/Regionens navn 

Esbjerg Kommune 

til kandidatliste 
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved kommunalbestyrelsesvalget/ CVR-nummer 
regionsrådsvalget i 2017 
Konservativ Vælgerforening i Esbjerg Kommune 34140286 

er tilskudsbeløbet for kalenderåret 2021 overført til foreningens NemKonto {registreret på ovenstående CVR-nummer) 

Tilskudsbeløbet er beregnet på grundlag af kandidatlistens stemmetal ved kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget 
i 2017. Tilskuddet for 2021 udgør 7,75 kr. pr. stemme ved kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis 4,75 kr. pr. stemme ved 
regionsrådsvalg. Tilskud kan dog kun udbetales, i det omfang de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt, jf. nedenfor og 
tilhørende vejledning. 

A Antal stemmer I Ganget med kr. I Tilskuddet for 2021 udgør højst følgende Kr. 

2 . 5 91 7 , 7 5 beløb 

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

20 . 080,25 
stemmer ved valget. 

Kandidatlisten påregner i 2021 at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen/ Kr. 

B regionen med mindst følgende beløb 120.000,00 

C Det tilskud, der kan udbetales til kandidatlisten for 2021, er det laveste af beløbene Kr. 

{A) eller (B) og udgør således følgende beløb 20.080,25 

(D) og {E) udfyldes kun, hvis tilskudsmodtageren {kandidatlisten) tidligere har 
modtaget tilskud og senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 eller senere 
fra en kommune/region 

Kandidatlisten har senest modtaget tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen År 

for følgende kalenderår 2020 

For kalenderåret (hvor År har kandidatlisten modtaget tilskud Kr. 
D kandidatlisten senest har til politisk arbejde i kommunen/ 

modtaget tilskud fra 
2020 

regionen med følgende beløb 
kommunen/regionen) 19.432,50 

I kalenderåret År har kandidatlisten afholdt udgifter til Kr. 

E (samme kalenderår som i politisk arbejde i kommunen/ 
{D)) regionen med mindst følgende 

2020 beløb 19.432,50 

Det ikke anvendte tilskudsbeløb for dette kalenderår udgør således følgende beløb 
Kr. 

F 
(D) + {E). Er (D) mindre end {E), eller er der senest modtaget tilskud fra kommunen/ 
regionen før kalenderåret 2013, sættes beløbet til 0 kr. 

Det tilskud, der kan udbetales til kandidatlisten for 2021, udgør herefter følgende Kr. 

G beløb (C) + (F) 20.080,25 
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H 
I ansøgningen er endvidere afgivet 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2020 r Nej f71 Ja 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2020 n Nej f71 Ja 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i 
17 f71 Ja kalenderåret 2020 Nej 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i r 71 Ja kalenderåret 2020 Nej 

Erklæring om, at oplysninger om private og anonyme tilskud til opstillede kandida-
ter omfatter samtlige opstillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens 

I Nej f7I Ja indberetningspligt 

Hvis der er sat kryds i "ja" ved alle ovennævnte erklæringer, opfylder kandidatlisten betingelserne for at få udbetalt det til
skudsbeløb for 2021, der er anført ovenfor under (G), hvorfor dette beløb er overført til foreningens NemKonto. 

Bemærkninger til kandidatlisten 

Opmærksomheden henledes på, at tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen/regionen i 2021, og at det 
politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2021. 

Opmærksomheden henledes endvidere på, at kandidatlisten (tilskudsmodtageren) skal indgive ansøgning med tilhørende 
erklæringer for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbestyrel
sesvalget/regionsrådsvalget i 2017, har ret til tilskud i årene 2018 - 2021. Ansøgning skal indgives inden udgangen af det 
kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. Blanket til ansøgning om tilskud kan rekvireres fra kommunen/regionen. 

Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet har offentliggjort (eller vil snarest offentliggøre) bilaget til ansøgningen på 
kommunens/re ionens hjemmeside. 

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Social- og Indenrigsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, 
valg@sim.dk. 

Dato og underskrift 

13-12-2021 Tina Stochholm Tjørnelund Tellund 
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Vejledning til udbetalingsskema 

Beregning af det udbetalte tilskudsbeløb 
(A) 
Tilskuddet udgør årligt et bestemt beløb for hver stem
me, kandidatlisten har fået ved kommunalbestyrel
sesvalgeVregionsrådsvalget i 2017. Tilskud kan udbe
tales til kandidatlisten i årene 2018-2021, dog kun i 
det omfang de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt. 

Tilskuddet for 2021 udgør 7,75 kr. pr. stemme ved 
kommunalbestyrelsesvalg og 4, 75 kr. pr. stemme ved 
regionsrådsvalg. 

(B)-(C) 
Tilskud for 2021 kan kun udbetales, i det omfang til
skudsmodtageren (kandidatlisten) påregner at afhol
de udgifter til politisk arbejde i kommunen/regionen i 
2021. Erklæringen i ansøgningen om, hvilke udgifter 
kandidatlisten mindst påregner at afholde i 2021, 
lægges til grund ved afgørelsen heraf. Der kan ikke 
udbetales mere i tilskud i 2021, end kandidatlisten på
regner at afholde af udgifter til politisk arbejde i 2021. 
Det tilskudsbeløb, der modsvarer de påregnede ud
gifter i 2021, udgør dermed det fulde tilskud for det 
aktuelle kalenderår inden for rammen af det tilskuds
beløb, der højst kan udbetales i 2021, jf. (A). 

(D)-(G) 
Har tilskudsmodtageren (kandidatlisten) for et eller 
flere foregående år fået udbetalt tilskud, er det en be
tingelse for at få udbetalt det fulde tilskud for 2021, at 
de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i kommu
nen/regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er 
modtaget, mindst svarer til det fulde tilskud for dette 
kalenderår. Det gælder dog kun, hvis kandidatlisten 
senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 el
ler senere fra en kommune/region. 

Hvis de nævnte udgifter kun delvis svarer til det fulde 
tilskud i det nævnte seneste kalenderår, fradrages et 
beløb svarende til det ikke anvendte beløb ved udbe
taling af tilskud for 2021. Erklæringen i ansøgningen 
om, hvilke udgifter kandidatlisten mindst har afholdt, 
lægges til grund ved afgørelsen af, i hvilket omfang 
anvendelseskravet er opfyldt. 

Udarbejdet af KL 

Erklæring om private og anonyme tilskud 
(H) 
Det er en betingelse for at få udbetalt tilskud for 2021, 
at tilskudsmodtageren (kandidatlisten) har indsendt 
en erklæring til kommunalbestyrelsen/regionsrådet 
med oplysning om private og anonyme tilskud modta
get af kandidatlisten og af opstillede kandidater i 
2020. 

Offentliggørelse af bilag til ansøgningsskema 
(I) 
Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet skal inden for en 
rimelig frist efter modtagelsen af ansøgning og bilag 
offentliggøre bilaget på kommunens/regionens hjem
meside. 

Offentliggørelse senest en måned efter modtagelsen 
vil i alle tilfælde udgøre en rimelig frist. Konkrete om
stændigheder kan medføre, at også offentliggørelse 
efter dette tidspunkt kan betragtes som offentliggø
relse inden for en rimelig frist. Det kan f.eks. være til
fældet, hvis kommunalbestyrelsen/regionsrådet i den 
forløbne periode har modtaget et større antal erklæ
ringer. 

Supplerende ansøgning/erklæring om tilskud 
En tilskudsmodtager (kandidatliste), der har ansøgt 
om og fået udbetalt tilskud i 2021, men i ansøgningen 
har påregnet at afholde færre udgifter til politisk ar
bejde i kommunen/regionen, end hvad der svarer til 
det beløb, som kandidatlisten er berettiget til, kan ef
terfølgende ansøge om at få det resterende tilskuds
beløb udbetalt. Dette er dog kun muligt, hvis det efter 
ansøgningens indgivelse og tilskuddets udbetaling vi
ser sig, at kandidatlisten påregner at afholde flere ud
gifter til politisk arbejde i kommunen/regionen end 
først oplyst, jf. (B). I dette tilfælde kan kandidatlisten 
således indgive en (eller flere) supplerende ansøg
ning(er) og erklæring(er) om mindst påregnede udgif
ter i 2021 til kommunen/regionen. 

Supplerende ansøgning og erklæring skal ligeledes 
være indsendt inden udgangen af 2021, og skal un
derskrives af en person, der er berettiget til at optræ
de som repræsentant for den pågældende kandidatli
ste. 
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Denne side er med vilje efterladt uden indhold.



Sendes til kandidatlisten 

B - Radikale Venstre Esbjerg og Fanø 

Oplyses ved henvendelse 
KLE 84.00.10040 • Sagsidentifikation 

21/890 

Esbjerg Kommune 
Torvegade 74 

DK-6700 Esbjerg 
+45 76 16 16 16 

v/Anders Toft Andersen Kommunens/Regionens udbetaling af 
tilskud til politisk arbejde 
efter partistøtteloven for 2021 

I anledning af ansøgning om tilskud til politisk arbejde i kalenderåret 2021 
Kommunens/Regionens navn 

Esbjerg Kommune 

til kandidatliste 
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved kommunalbestyrelsesvalget/ CVR-nummer 
regionsrådsvalget i 2017 

35186573 

er tilskudsbeløbet for kalenderåret 2021 overført til foreningens NemKonto (registreret på ovenstående CVR-nummer) 

Tilskudsbeløbet er beregnet på grundlag af kandidatlistens stemmetal ved kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget 
i 2017. Tilskuddet for 2021 udgør 7,75 kr. pr. stemme ved kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis 4,75 kr. pr. stemme ved 
regionsrådsvalg. Tilskud kan dog kun udbetales, i det omfang de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt, jf. nedenfor og 
tilhørende vejledning. 

A Antal stemmer I Ganget med kr. I Tilskuddet for 2021 udgør højst følgende Kr. 

1 . 8 6 9 7 , 7 5 beløb 

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

14.484,75 stemmer ved valget. 

B Kandidatlisten påregner i 2021 at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen/ Kr. 

regionen med mindst følgende beløb 42.000,00 

C Det tilskud, der kan udbetales til kandidatlisten for 2021, er det laveste af beløbene Kr. 

(A) eller (B) og udgør således følgende beløb 14.484,75 

(D) og (E) udfyldes kun, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) tidligere har 
modtaget tilskud og senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 eller senere 
fra en kommune/region 

Kandidatlisten har senest modtaget tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen Ar 

for følgende kalenderår 2019 

D 
For kalenderåret (hvor Ar har kandidatlisten modtaget tilskud Kr. 

kandidatlisten senest har til politisk arbejde i kommunen/ 
modtaget tilskud fra regionen med følgende beløb 
kommunen/regionen) 2019 13.550,25 

E I kalenderåret Ar har kandidatlisten afholdt udgifter til Kr. 

(samme kalenderår som i politisk arbejde i kommunen/ 
(0)) regionen med mindst følgende 

2019 beløb 13.550,25 

Det ikke anvendte tilskudsbeløb for dette kalenderår udgør således følgende beløb Kr. 
F 

(D) + (E). Er (D) mindre end (E), eller er der senest modtaget tilskud fra kommunen/ 
regionen før kalenderåret 2013, sættes beløbet til 0 kr. 

G Det tilskud, der kan udbetales til. kandidatlisten for 2021, udgør herefter følgende Kr. 

beløb (C) + (F) 14.484,75 
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H 
I ansøgningen er endvidere afgivet 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2020 n Nej f71 Ja 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2020 n Nej f71 Ja 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i n Nej r71 Ja kalenderåret 2020 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i n Nej f71 Ja kalenderåret 2020 

Erklæring om, at oplysninger om private og anonyme tilskud til opstillede kandida-
ter omfatter samtlige opstillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens n Nej f7l Ja indberetningspliqt 

Hvis der er sat kryds i "ja" ved alle ovennævnte erklæringer, opfylder kandidatlisten betingelserne for at få udbetalt det til
skudsbeløb for 2021, der er anført ovenfor under (G), hvorfor dette beløb er overført til foreningens NemKonto. 

Bemærkninger til kandidatlisten 

Opmærksomheden henledes på, at tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen/regionen i 2021, og at det 
politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2021. 

Opmærksomheden henledes endvidere på, at kandidatlisten (tilskudsmodtageren) skal indgive ansøgning med tilhørende 
erklæringer for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbestyrel
sesvalget/regionsrådsvalget i 2017, har ret til tilskud i årene 2018 - 2021. Ansøgning skal indgives inden udgangen af det 
kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. Blanket til ansøgning om tilskud kan rekvireres fra kommunen/regionen. 

Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet har offentliggjort (eller vil snarest offentliggøre) bilaget til ansøgningen på 
kommunens/re ionens h'emmeside. 

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Social- og Indenrigsministeriet, Halmens Kanal 22, 1060 København K, 
valg@sim.dk. 

Dato og underskrift 

125-08-2021 Lisbet Kjær 
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Vejledning til udbetalingsskema 

Beregning af det udbetalte tilskudsbeløb 
(A) 
Tilskuddet udgør årligt et bestemt beløb for hver stem
me, kandidatlisten har fået ved kommunalbestyrel
sesvalgeVregionsrådsvalget i 2017. Tilskud kan udbe
tales til kandidatlisten i årene 2018-2021, dog kun i 
det omfang de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt. 

Tilskuddet for 2021 udgør 7,75 kr. pr. stemme ved 
kommunalbestyrelsesvalg og 4,75 kr. pr. stemme ved 
regionsrådsvalg. 

(8)-(C) 
Tilskud for 2021 kan kun udbetales, i det omfang til
skudsmodtageren (kandidatlisten) påregner at afhol
de udgifter til politisk arbejde i kommunen/regionen i 
2021. Erklæringen i ansøgningen om, hvilke udgifter 
kandidatlisten mindst påregner at afholde i 2021, 
lægges til grund ved afgørelsen heraf. Der kan ikke 
udbetales mere i tilskud i 2021, end kandidatlisten på
regner at afholde af udgifter til politisk arbejde i 2021. 
Det tilskudsbeløb, der modsvarer de påregnede ud
gifter i 2021, udgør dermed det fulde tilskud for det 
aktuelle kalenderår inden for rammen af det tilskuds
beløb, der højst kan udbetales i 2021, jf. (A). 

(D)-(G) 
Har tilskudsmodtageren (kandidatlisten) for et eller 
flere foregående år fået udbetalt tilskud, er det en be
tingelse for at få udbetalt det fulde tilskud for 2021, at 
de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i kommu
nen/regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er 
modtaget, mindst svarer til det fulde tilskud for dette 
kalenderår. Det gælder dog kun, hvis kandidatlisten 
senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 el
ler senere fra en kommune/region. 

Hvis de nævnte udgifter kun delvis svarer til det fulde 
tilskud i det nævnte seneste kalenderår, fradrages et 
beløb svarende til det ikke anvendte beløb ved udbe
taling af tilskud for 2021. Erklæringen i ansøgningen 
om, hvilke udgifter kandidatlisten mindst har afholdt, 
lægges til grund ved afgørelsen af, i hvilket omfang 
anvendelseskravet er opfyldt. 

Udarbejdet af KL 
,...._...11 .... -..J+ ... , ,:,. ...... : ... 1 -- •-...1-- .. =---=-=-.a.- .. : ... -,. 

Erklæring om private og anonyme tilskud 
(H) 
Det er en betingelse for at få udbetalttilskud for 2021, 
at tilskudsmodtageren (kandidatlisten) har indsendt 
en erklæring til kommunalbestyrelsen/regionsrådet 
med oplysning om private og anonyme tilskud modta
get af kandidatlisten og af opstillede kandidater i 
2020. 

Offentliggørelse af bilag til ansøgningsskema 
(I) 
Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet skal inden for en 
rimelig frist efter modtagelsen af ansøgning og bilag 
offentliggøre bilaget på kommunens/regionens hjem
meside. 

Offentliggørelse senest en måned efter modtagelsen 
vil i alle tilfælde udgøre en rimelig frist. Konkrete om
stændigheder kan medføre, at også offentliggørelse 
efter dette tidspunkt kan betragtes som offentliggø
relse inden for en rimelig frist. Det kan f.eks. være til
fældet, hvis kommunalbestyrelsen/regionsrådet i den 
forløbne periode har modtaget et større antal erklæ
ringer. 

Supplerende ansøgning/erklæring om tilskud 
En tilskudsmodtager (kandidatliste), der har ansøgt 
om og fået udbetalt tilskud i 2021, men i ansøgningen 
har påregnet at afholde færre udgifter til politisk ar
bejde i kommunen/regionen, end hvad der svarer til 
det beløb, som kandidatlisten er berettiget til, kan ef
terfølgende ansøge om at få det resterende tilskuds
beløb udbetalt. Dette er dog kun muligt, hvis det efter 
ansøgningens indgivelse og tilskuddets udbetaling vi
ser sig, at kandidatlisten påregner at afholde flere ud
gifter til politisk arbejde i kommunen/regionen end 
først oplyst, jf. (8). I dette tilfælde kan kandidatlisten 
således indgive en (eller flere) supplerende ansøg
ning(er) og erklæring(er) om mindst påregnede udgif
ter i 2021 til kommunen/regionen. 

Supplerende ansøgning og erklæring skal ligeledes 
være indsendt inden udgangen af 2021, og skal un
derskrives af en person, der er berettiget til at optræ
de som repræsentant for den pågældende kandidatli
ste. 
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Denne side er med vilje efterladt uden indhold.



Sendes til kandidatlisten 

ø- Enhedslisten 

Oplyses ved henvendelse 
KLE 84.00.10040 • Sagsidentifikation 

21/890 

Børn & Kultur 
Torvegade 74 

DK-6700 Esbjerg 
+45 76 16 16 16 

V/Lars Mogensen Kommunens/Regionens udbetaling af 
tilskud tll politisk arbejde 
efter partistøtteloven for 2021 

I anledning af ansøgning om tilskud til politisk arbejde i kalenderåret 2021 i I Kommunens/Regionens navn 
Esbjerg Kommune 

til kandidatliste 
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse pi stemmesedlen ved kommunalbestyrel68Svalget/ CVR-nummer 
regionsrådsvalget I 2017 
Enhedslisten Esbjerg 35990488 

er tilskudsbeløbet for kalenderåret 2021 overført til foreningens NemKonto (registreret på ovenstående CVR-nummer) 

Tilskudsbeløbet er beregnet på grundlag af kandidatlistens stemmetal ved kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget 
I 2017. Tilskuddet for 2021 udgør 7,75 kr. pr. stemme ved kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis 4, 75 kr. pr. stemme ved 
regionsrådsvalg. Tilskud kan dog kun udbetales, i det omfang de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt, jf. nedenfor og 
tilhørende vejledning. 

A Anlal stemmer I Ganget med kr. j Tilskuddet for 2021 udgør højst følgende Kr. 

2.537 7,75 beløb 
Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der ved kommunalbestyrelsesvalget har fået færre 
end 100 stemmer, i Københavns Kommune færre end 500 stemmer, ved valget. 
Der ydes ikke tilskud tll kanc:ldatlister, der ved regionsrådsvalget har fået færre end 500 19.661,75 stemmer ved valget. 

B Kandidatlisten påregner I 2021 at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen/ Kr. 

regionen med mindst følgende beløb 52.456,00 

C Det tilskud, der kan udbetales til kandldatllsten for 2021, er det laveste af beløbene Kr. 

(A) eller (B} og udgør således følgende beløb 19.661,75 

(D) og (E) udfyldes kun, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) tidligere har 
modtaget tilskud og senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 eller senere 
fra en kommune/region 

Kandidatlisten har senest modtaget tilskud til politisk arbejde I kommunen/regionen År 

for følgende kalenderår 2020 

D 
For kalenderåret (hvor År har kandidatlisten modtaget tllskud Kr. 
kandidatlisten senest har til politisk arbejde i kommunen/ 
modtaget tilskud fra 

2020 
regionen med følgende beløb 

19.027,50 kommunen/regionen) 

E I kalenderåret År har kandidatlisten afholdt udgifter til Kr. 

(samme kalenderår som i politisk arbejde i kommunen/ 
(D)) 

2020 
regionen med mindst følgende 

52.456,00 beløb 

F Det Ikke anvendte tllskudsbeiøb for dette kalenderår udgør således følgende beløb Kr. 

(D) + (E). Er (D) mindre end (E), eller er der senest modtaget tilskud fra kommunen/ 
regionen før kalenderåret 2013, sættes beløbet til 0 kr. 

G Det tilskud, der kan udbetales til kandidatlisten for 2021, udgør herefter følgende Kr. 

beløb (C) + (F) 19.661,75 
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H 
I ansøgningen er endvidere afgivet 

Erklæring om tilskud fra private tllskudsydere til kandidadisten i kalenderåret 2020 Nej n Ja 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2020 r;t; Nej n Ja 
Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kanc;lldater i 

I v' I Nej n Ja kalenderåret 2020 

Erklæring om anonyme tllskud modtaget af de opstillede kandidater i 
lv-1 Nej r kalenderåret 2020 Ja 

Erklæring om, at oplysninger om private og anonyme tilskud til opstillede kandida• 
ter omfatter samtlige opstfllede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens 

Ja indberetningspligt I Nej 

Hvis der er sat kryds i "ja" ved alle ovennævnte erklæringer, opfylder kandidatlisten betingelserne for at få udbetalt det til
skudsbeløb for 2021, der er anført ovenfor under (G), hvorfor dette beløb er overført til foreningens NemKonto. 

Bemærkninger til kandidatlisten 

Opmærksomheden henledes på, at tilskuddet skal anvendes trl politisk arbejde i kommunen/regionen I 2021, og at det 
politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal flnde sted i 2021. 

Opmærksomheden henledes endvidere på, at kandidatlisten (tllskudsmodtageren) skal indgive ansøgning med tilhørende 
erklæringer for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. En kandidatliste, der har deltaget I kommunalbestyrel
sesvalget/reglonsrådsvalget i 2017, har ret til tilskud i årene 2018 - 2021. Ansøgning skal indgives Inden udgangen af det 
kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. Blanket til ansøgning om tilskud kan rekvireres fra kommunen/regionen. 

Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet har offentliggjort (eller vil snarest offentliggøre) bilaget til ansøgningen på 
v' kommunens/re ionens hjemmeside. 

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Social~ og Indenrigsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, 
valg@slm.dk. 

Dato og underskrift 

121-06-2021 Karina Frost 
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Vejledning til udbetalingsskema 

Beregning af det udbetalte tilskudsbeløb 
(A) 
TIiskuddet udgør årligt et bestemt beløb for hver stem
me, kandidatlisten har fået ved kommunalbestyrel
sesvalget/regionsrådsvalget i 2017. Tilskud kan udbe
tales til kandidatlisten i årene 2018-2021, dog kun i 
det omfang de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt. 

Tilskuddet for 2021 udgør 7,75 kr. pr. stemme ved 
kommunalbestyrelsesvalg og 4,75 kr. pr. stemme ved 
regionsrådsvalg. 

(B)-(C) 
Tilskud for 2021 kan kun udbetales, i det omfang til
skudsmodtageren (kandidatlisten) påregner at afhol
de udgifter til politisk arbejde i kommunen/regionen i 
2021. Erklæringen i ansøgningen om, hvilke udgifter 
kandidatlisten mindst påregner at afholde i 2021, 
lægges til grund ved afgørelsen heraf. Der kan ikke 
udbetales mere i tilskud 12021, end kandldatlisten på
regner at afholde af udgifter til politisk arbejde i 2021. 
Det tllskudsbeløb, der modsvarer de påregnede ud
gifter i 2021, udgør dermed det fulde tilskud for det 
aktuelle kalenderår inden for rammen af det tilskuds
beløb, der højst kan udbetales i 2021, jf. (A). 

(D)-(G) 
Har tilskudsmodtageren (kandidatlisten) for et eller 
flere foregående år fået udbetalt tilskud, er det en be
tingelse for at få udbetalt det fulde tilskud for 2021, at 
de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i kommu
nen/regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er 
modtaget, mindst svarer til det fulde tilskud for dette 
kalenderår. Det gælder dog kun, hvis kandidatlisten 
senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 el
ler senere fra en kommune/region. 

Hvis de nævnte udgHter kun delvis svarer til det fulde 
tilskud i det nævnte seneste kalenderår, fradrages et 
beløb svarende til det ikke anvendte beløb ved udbe
taling af tilskud for 2021. Erklæringen i ansøgningen 
om, hvilke udgifter kandidatlisten mindst har afholdt, 
lægges til grund ved afgørelsen af, i hvilket omfang 
anvendelseskravet er opfyldt. 

Udarbejdet al KL 
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Erklæring om private og anonyme tilskud 
(H) 
Det er en betingelse for at få udbetalt tilskud for 2021, 
at tilskudsmodtageren (kandidatlisten) har indsendt 
en erklæring til kommunalbestyrelsen/regionsrådet 
med oplysning om private og anonyme tilskud modta
get af kandidatlisten og af opstillede kandidater i 
2020. 

Offentliggørelse af bilag til ansøgningsskema 
(I) 
Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet skal inden for en 
rimelig frist efter modtagelsen af ansøgning og bilag 
offentliggøre bilaget på kommunens/regionens hjem
meside. 

Offentliggørelse senest en måned efter modtagelsen 
vil i alle tilfælde udgøre en rimelig frist. Konkrete om
stændigheder kan medføre, at også offentliggørelse 
efter dette tidspunkt kan betragtes som offentliggø
relse inden for en rimelig frist. Det kan f.eks. være til
fældet, hvis kommunalbestyrelsen/regionsrådet I den 
forløbne periode har modtaget et større antal erklæ
ringer. 

Supplerende ansøgnlng/erklærlng om tllskud 
En tilskudsmocltager (kandidatliste), der har ansøgt 
om og fået udbetalt tilskud i 2021, men i ansøgningen 
har påregnet at afholde færre udgifter til politisk ar
bejde i kommunen/regionen, end hvad der svarer til 
det beløb, som kandidatlisten er berettiget til, kan ef
terfølgende ansøge om at få det resterende tilskuds
beløb udbetalt. Dette er dog kun muligt, hvis det efter 
ansøgningens Indgivelse og tilskuddets udbetaling vi
ser sig, at kandidatlisten påregner at afholde flere ud
gifter til politisk arbejde i kommunen/regionen end 
først oplyst, jf. (8). I dette tilfælde kan kandidatlisten 
således indgive en {eller flere) supplerende ansøg
nlng(er) og erklæring(er) om mindst påregnede udgif~ 
ter i 2021 til kommunen/regionen. 

Supplerende ansøgning og erklæring skal ligeledes 
være indsendt inden udgangen af 2021, og skal un
derskrives af en person, der er berettiget til at optræ
de som repræsentant for den pågældende kandidatli
ste. 
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Sendes til kandidatlisten 

V - Venstre 

Oplyses ved henvendelse 
KLE 84.00.10040 • Sagsidentifikation 

21/890 

Børn & Kultur 

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

V/ Jan Lagoni Kommunens/Regionens udbetaling af 
tilskud til politisk arbejde 
efter partistøtteloven for 2021 

I anledning af ansøgning om tilskud til politisk arbejde i kalenderåret 2021 
Kommunens/Regionens navn 

Esbjerg Kommune 

til kandidatliste 
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved kommunalbestyrelsesvalget/ CVR-nummer 
regionsrådsvalget i 2017 
Venstres Kommuneforening for Esbjerg Kommune 35609873 

er tilskudsbeløbet for kalenderåret 2021 overført til foreningens NemKonto (registreret på ovenstående CVR-nummer) 

Tilskudsbeløbet er beregnet på grundlag af kandidatlistens stemmetal ved kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget 
i 2017. Tilskuddet for 2021 udgør 7,75 kr. pr. stemme ved kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis 4,75 kr. pr. stemme ved 
regionsrådsvalg. Tilskud kan dog kun udbetales, i det omfang de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt, jf. nedenfor og 
tilhørende vejledning. 

A Antal stemmer I Ganget med kr. I Tilskuddet for 2021 udgør højst følgende Kr. 

20.053 7,75 b~øb 

Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der ved kommunalbestyrelsesvalget har fået færre 
end 100 stemmer, i Københavns Kommune færre end 500 stemmer, ved valget. 
Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der ved regionsrådsvalget har fået færre end 500 155.410,75 stemmer ved valget. 

B Kandidatlisten påregner i 2021 at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen/ Kr. 

regionen med mindst følgende beløb 350.000,00 

C Det tilskud, der kan udbetales til kandidatlisten for 2021, er det laveste af beløbene Kr. 

(A) eller (B) og udgør således følgende beløb 155.410,75 

(D) og (E) udfyldes kun, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) tidligere har 
modtaget tilskud og senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 eller senere 
fra en kommune/region 

Kandidatlisten har senest modtaget tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen Ar 

for følgende kalenderår 2020 

D 
For kalenderåret (hvor År har kandidatlisten modtaget tilskud Kr. 

kandidatlisten senest har til politisk arbejde i kommunen/ 
modtaget tilskud fra 

2020 
regionen med følgende beløb 

146.000,00 kommunen/regionen) 

E I kalenderåret År har kandidatlisten afholdt udgifter til Kr. 

(samme kalenderår som i politisk arbejde i kommunen/ 
(D)) 

2020 
regionen med mindst følgende 

146.000,00 beløb 

Det ikke anvendte tilskudsbeløb for dette kalenderår udgør således følgende beløb 
Kr. 

F 
(D) + (E). Er (D) mindre end (E), eller er der senest modtaget tilskud fra kommunen/ 
regionen før kalenderåret 2013, sættes beløbet til O kr. 

G Det tilskud, der kan udbetales til kandidatlisten for 2021, udgør herefter følgende Kr. 

beløb (C) + (F) 155.410,75 
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H 
I ansøgningen er endvidere afgivet 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2020 wl Nej n Ja 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2020 wl Nej n Ja 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i 
w) Nej n Ja kalenderåret 2020 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i 
wl Nej f7 Ja kalenderåret 2020 

Erklæring om, at oplysninger om private og anonyme tilskud til opstillede kandida-
ter omfatter samtlige opstillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens n Nej Ja indberetningspligt 

Hvis der er sat kryds i "ja" ved alle ovennævnte erklæringer, opfylder kandidatlisten betingelserne for at få udbetalt det til
skudsbeløb for 2021 , der er anført ovenfor under (G), hvorfor dette beløb er overført til foreningens NemKonto. 

Bemærkninger til kandidatlisten 

Opmærksomheden henledes på, at tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen/regionen i 2021, og at det 
politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2021. 

Opmærksomheden henledes endvidere på, at kandidatlisten (tilskudsmodtageren) skal indgive ansøgning med tilhørende 
erklæringer for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbestyrel
sesvalget/regionsrådsvalget i 2017, har ret til tilskud i årene 2018 - 2021. Ansøgning skal indgives inden udgangen af det 
kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. Blanket til ansøgning om tilskud kan rekvireres fra kommunen/regionen. 

Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet har offentliggjort (eller vil snarest offentliggøre) bilaget til ansøgningen på 
kommunens/re ionens h·emmeside. 

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Social- og Indenrigsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, 
valg@sim.dk. 

Dato og underskrift 

I 20-05-2021 Malene Hvolby Vendelbo 
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Vejledning til udbetalingsskema 

Beregning af det udbetalte tilskudsbeløb 
(A) 
Tilskuddet udgør årligt et bestemt beløb for hver stem
me, kandidatlisten har fået ved kommunalbestyrel
sesvalget/regionsrådsvalget i 2017. Tilskud kan udbe
tales til kandidatlisten i årene 2018-2021, dog kun i 
det omfang de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt. 

Tilskuddet for 2021 udgør 7, 75 kr. pr. stemme ved 
kommunalbestyrelsesvalg og 4, 75 kr. pr. stemme ved 
regionsrådsvalg. 

(B)-(C) 
Tilskud for 2021 kan kun udbetales, i det omfang til
skudsmodtageren (kandidatlisten) påregner at afhol
de udgifter til politisk arbejde i kommunen/regionen i 
2021. Erklæringen i ansøgningen om, hvilke udgifter 
kandidatlisten mindst påregner at afholde i 2021, 
lægges til grund ved afgørelsen heraf. Der kan ikke 
udbetales mere i tilskud i 2021, end kandidatlisten på
regner at afholde af udgifter til politisk arbejde i 2021. 
Det tilskudsbeløb, der modsvarer de påregnede ud
gifter i 2021, udgør dermed det fulde tilskud for det 
aktuelle kalenderår inden for rammen af det tilskuds
beløb, der højst kan udbetales i 2021, jf. (A). 

(D)-(G) 
Har tilskudsmodtageren (kandidatlisten) for et eller 
flere foregående år fået udbetalt tilskud, er det en be
tingelse for at få udbetalt det fulde tilskud for 2021, at 
de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i kommu
nen/regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er 
modtaget, mindst svarer til det fulde tilskud for dette 
kalenderår. Det gælder dog kun, hvis kandidatlisten 
senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 el
ler senere fra en kommune/region. 

Hvis de nævnte udgifter kun delvis svarer til det fulde 
tilskud i det nævnte seneste kalenderår, fradrages et 
beløb svarende til det ikke anvendte beløb ved udbe
taling af tilskud for 2021. Erklæringen i ansøgningen 
om, hvilke udgifter kandidatlisten mindst har afholdt, 
lægges til grund ved afgørelsen af, i hvilket omfang 
anvendelseskravet er opfyldt. 

Udarbejdet af KL 
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Erklæring om private og anonyme tilskud 
(H) 
Det er en betingelse for at få udbetalt tilskud for 2021, 
at tilskudsmodtageren (kandidatlisten) har indsendt 
en erklæring til kommunalbestyrelsen/regionsrådet 
med oplysning om private og anonyme tilskud modta
get af kandidatlisten og af opstillede kandidater i 
2020. 

Offentliggørelse af bilag til ansøgningsskema 
(1) 
Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet skal inden for en 
rimelig frist efter modtagelsen af ansøgning og bilag 
offentliggøre bilaget på kommunens/regionens hjem
meside. 

Offentliggørelse senest en måned efter modtagelsen 
vil i alle tilfælde udgøre en rimelig frist. Konkrete om
stændigheder kan medføre, at også offentliggørelse 
efter dette tidspunkt kan betragtes som offentliggø
relse inden for en rimelig frist. Det kan f.eks. være til
fældet, hvis kommunalbestyrelsen/regionsrådet i den 
forløbne periode har modtaget et større antal erklæ
ringer. 

Supplerende ansøgning/erklæring om tilskud 
En tilskudsmodtager (kandidatliste), der har ansøgt 
om og fået udbetalt tilskud i 2021, men i ansøgningen 
har påregnet at afholde færre udgifter til politisk ar
bejde i kommunen/regionen, end hvad der svarer til 
det beløb, som kandidatlisten er berettiget til, kan ef
terfølgende ansøge om at få det resterende tilskuds
beløb udbetalt. Dette er dog kun muligt, hvis det efter 
ansøgningens indgivelse og tilskuddets udbetaling vi
ser sig, at kandidatlisten påregner at afholde flere ud
gifter til politisk arbejde i kommunen/regionen end 
først oplyst, jf. (B). I dette tilfælde kan kandidatlisten 
således indgive en (eller flere) supplerende ansøg
ning(er) og erklæring(er) om mindst påregnede udgif
ter i 2021 til kommunen/regionen. 

Supplerende ansøgning og erklæring skal ligeledes 
være indsendt inden udgangen af 2021, og skal un
derskrives af en person, der er berettiget til at optræ
de som repræsentant for den pågældende kandidatli
ste. 
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ne 
Sendes til kandidatlisten Oplyses ved henvendelse 

KLE 84.00.10040 • Sagsidentifikation 

21/890 

Politik & Personale 
Torvegade 7 4 

DK-6700 Esbjerg 
+45 76 16 16 16 

Fællesledelsen for Socialdemokratiet i Kommunens/Regionens udbetaling af 
Esbjerg Kommune 

tilskud til politisk arbejde 
efter partistøtteloven for 2021 

I anledning af ansøgning om tilskud til politisk arbejde i kalenderåret 2021 i 
Kommunens/Regionens navn 

Esbjerg Kommune 

til kandidatliste 
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved kommunalbestyrelsesvalget/ CVR-nummer 
regionsrådsvalget i 2017 
Fællesledelsen for Socialdemokratiet i Esbjerg Kommune 31739055 

er tilskudsbeløbet for kalenderåret 2021 overført til foreningens NemKonto (registreret på ovenstående CVR-nummer) 

Tilskudsbeløbet er beregnet på grundlag af kandidatlistens stemmetal ved kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget 
i 2017. Tilskuddet for 2021 udgør 7,75 kr. pr. stemme ved kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis 4,75 kr. pr. stemme ved 
regionsrådsvalg. Tilskud kan dog kun udbetales, i det omfang de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt, jf. nedenfor og 
tilhørende vejledning. 

A Antal stemmer I Ganget med kr. I Tilskuddet for 2021 udgør højst følgende Kr. 

19. 018 7, 75 beløb 

Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der ved kommunalbestyrelsesvalget har fået færre 
end 100 stemmer, i Københavns Kommune færre end 500 stemmer, ved valget. 
Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der ved regionsrådsvalget har fået færre end 500 147.389,50 stemmer ved valget. 

B Kandidatlisten påregner i 2021 at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen/ Kr. 

regionen med mindst følgende beløb 190.000,00 

C Det tilskud, der kan udbetales til kandidatlisten for 2021, er det laveste af beløbene Kr. 

(A) eller (B) og udgør således følgende beløb 147.389,50 

(D} og (E) udfyldes kun, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) tidligere har 
modtaget tilskud og senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 eller senere 
fra en kommune/region 

Kandidatlisten har senest modtaget tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen Ar 

for følqende kalenderår 2020 

D 
For kalenderåret (hvor Ar har kandidatlisten modtaget tilskud Kr. 

kandidatlisten senest har til politisk arbejde i kommunen/ 
modtaget tilskud fra 
kommunen/regionen) 2020 

regionen med følgende beløb 
142.635,00 

I kalenderåret Ar har kandidatlisten afholdt udgifter til Kr. 

E (samme kalenderår som i politisk arbejde i kommunen/ 
(D)) 

2020 
regionen med mindst følgende 
beløb 187.000,00 

F Det ikke anvendte tilskudsbeløb for dette kalenderår udgør således følgende beløb 
Kr. 

(D) + (E). Er (D) mindre end (E), eller er der senest modtaget tilskud fra kommunen/ 
regionen før kalenderåret 2013, sættes beløbet til O kr. 

G Det tilskud, der kan udbetales til kandidatlisten for 2021, udgør herefter følgende Kr. 

beløb (C) + (F) 147.389,50 
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H I ansøgningen er endvidere afgivet 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2020 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2020 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i 
kalenderåret 2020 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i 
kalenderåret 2020 

Erklæring om, at oplysninger om private og anonyme tilskud til opstillede kandida
ter omfatter samtlige opstillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens 
indberetnin s ligt 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nej Ja 

Hvis der er sat kryds i "ja" ved alle ovennævnte erklæringer, opfylder kandidatlisten betingelserne for at få udbetalt det til
skudsbeløb for 2021, der er anført ovenfor under (G), hvorfor dette beløb er overført til foreningens NemKonto. 

Bemærkninger til kandidatlisten 

Opmærksomheden henledes på, at tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen/regionen i 2021, og at det 
politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2021. 

Opmærksomheden henledes endvidere på, at kandidatlisten (tilskudsmodtageren) skal indgive ansøgning med tilhørende 
erklæringer for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbestyrel
sesvalget/regionsrådsvalget i 2017, har ret til tilskud i årene 2018 - 2021. Ansøgning skal indgives inden udgangen af det 
kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. Blanket til ansøgning om tilskud kan rekvireres fra kommunen/regionen. 

Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet har offentliggjort (eller vil snarest offentliggøre) bilaget til ansøgningen på 
kommunens/re ionens h"emmeside. 

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Social- og Indenrigsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, 
valg@sim.dk. 

Dato og underskrift 

12-02-2021 Tina Stochholm Tjørnelund Tellund 
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Vejledning til udbetalingsskema 

Beregning af det udbetalte tilskudsbeløb 
(A) 
Tilskuddet udgør årligt et bestemt beløb for hver stem
me, kandidatlisten har fået ved kommunalbestyrel
sesvalget/regionsrådsvalget i 2017. Tilskud kan udbe
tales til kandidatlisten i årene 2018-2021, dog kun i 
det omfang de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt. 

Tilskuddet for 2021 udgør 7,75 kr. pr. stemme ved 
kommunalbestyrelsesvalg og 4,75 kr. pr. stemme ved 
regionsrådsvalg. 

(8)-(C) 
Tilskud for 2021 kan kun udbetales, i det omfang til
skudsmodtageren (kandidatlisten) påregner at afhol
de udgifter til politisk arbejde i kommunen/regionen i 
2021. Erklæringen i ansøgningen om, hvilke udgifter 
kandidatlisten mindst påregner at afholde i 2021, 
lægges til grund ved afgørelsen heraf. Der kan ikke 
udbetales mere i tilskud i 2021, end kandidatlisten på
regner at afholde af udgifter til politisk arbejde i 2021. 
Det tilskudsbeløb, der modsvarer de påregnede ud
gifter i 2021, udgør dermed det fulde tilskud for det 
aktuelle kalenderår inden for rammen af det tilskuds
beløb, der højst kan udbetales i 2021, jf. (A). 

(D)-(G) 
Har tilskudsmodtageren (kandidatlisten) for et eller 
flere foregående år fået udbetalt tilskud, er det en be
tingelse for at få udbetalt det fulde tilskud for 2021, at 
de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i kommu
nen/regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er 
modtaget, mindst svarer til det fulde tilskud for dette 
kalenderår. Det gælder dog kun, hvis kandidatlisten 
senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 el
ler senere fra en kommune/region. 

Hvis de nævnte udgifter kun delvis svarer til det fulde 
tilskud i det nævnte seneste kalenderår, fradrages et 
beløb svarende til det ikke anvendte beløb ved udbe
taling af tilskud for 2021. Erklæringen i ansøgningen 
om, hvilke udgifter kandidatlisten mindst har afholdt, 
lægges til grund ved afgørelsen af, i hvilket omfang 
anvendelseskravet er opfyldt. 

Udarbejdet af KL 

Erklæring om private og anonyme tilskud 
(H) 
Det er en betingelse for at få udbetalt tilskud for 2021, 
at tilskudsmodtageren (kandidatlisten) har indsendt 
en erklæring til kommunalbestyrelsen/regionsrådet 
med oplysning om private og anonyme tilskud modta
get af kandidatlisten og af opstillede kandidater i 
2020. 

Offentliggørelse af bilag til ansøgningsskema 
(I) 
Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet skal inden for en 
rimelig frist efter modtagelsen af ansøgning og bilag 
offentliggøre bilaget på kommunens/regionens hjem
meside. 

Offentliggørelse senest en måned efter modtagelsen 
vil i alle tilfælde udgøre en rimelig frist. Konkrete om
stændigheder kan medføre, at også offentliggørelse 
efter dette tidspunkt kan betragtes som offentliggø
relse inden for en rimelig frist. Det kan f.eks. være til
fældet, hvis kommunalbestyrelsen/regionsrådet i den 
forløbne periode har modtaget et større antal erklæ
ringer. 

Supplerende ansøgning/erklæring om tilskud 
En tilskudsmodtager (kandidatliste), der har ansøgt 
om og fået udbetalt tilskud i 2021, men i ansøgningen 
har påregnet at afholde færre udgifter til politisk ar
bejde i kommunen/regionen, end hvad der svarer til 
det beløb, som kandidatlisten er berettiget til, kan ef
terfølgende ansøge om at få det resterende tilskuds
beløb udbetalt. Dette er dog kun muligt, hvis det efter 
ansøgningens indgivelse og tilskuddets udbetaling vi
ser sig, at kandidatlisten påregner at afholde flere ud
gifter til politisk arbejde i kommunen/regionen end 
først oplyst, jf. (B). I dette tilfælde kan kandidatlisten 
således indgive en (eller flere) supplerende ansøg
ning(er) og erklæring(er) om mindst påregnede udgif
ter i 2021 til kommunen/regionen. 

Supplerende ansøgning og erklæring skal ligeledes 
være indsendt inden udgangen af 2021, og skal un
derskrives af en person, der er berettiget til at optræ
de som repræsentant for den pågældende kandidatli
ste. 
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Denne side er med vilje efterladt uden indhold.



E 

Sendes til kandidatlisten 

rg 
Jn 

Oplyses ved henvendelse 
KLE 84.00.10040 • Sagsidentifikation 

21/890 

Politik & Personale 
Torvegade 74 

DK-6700 Esbjerg 
+45 76 16 16 16 

Kommunens/Regionens udbetaling af 
tilskud til politisk arbejde 
efter partistøtteloven for 2021 

I anledning af ansøgning om tilskud til politisk arbejde i kalenderåret 2021 i 
Kommunens/Regionens navn 

Esbjerg Kommune 

til kandidatliste 
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved kommunalbestyrelsesvalget/ CVR-nummer 
regionsrådsvalget i 2017 
SF Esbjerg 35712879 

er tilskudsbeløbet for kalenderåret 2021 overført til foreningens NemKonto (registreret på ovenstående CVR-nummer) 

Tilskudsbeløbet er beregnet på grundlag af kandidatlistens stemmetal ved kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget 
i 2017. Tilskuddet for 2021 udgør 7,75 kr. pr. stemme ved kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis 4,75 kr. pr. stemme ved 
regionsrådsvalg. Tilskud kan dog kun udbetales, i det omfang de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt, jf. nedenfor og 
tilhørende vejledning. 

A Antal stemmer I Ganget med kr. I Tilskuddet for 2021 udgør højst følgende Kr. 

3.741 7,75 bcløb 

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

28.992,75 stemmer ved valget. 

B Kandidatlisten påregner i 2021 at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen/ Kr. 

regionen med mindst følgende beløb 27.122,75 

C Det tilskud, der kan udbetales til kandidatlisten for 2021, er det laveste af beløbene Kr. 

(A) eller (B) og udgør således følgende beløb 27.122,75 

(D) og (E) udfyldes kun, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) tidligere har 
modtaget tilskud og senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 eller senere 
fra en kommune/region 

Kandidatlisten har senest modtaget tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen Ar 

for følgende kalenderår 2020 

D 
For kalenderåret (hvor Ar har kandidatlisten modtaget tilskud Kr. 

kandidatlisten senest har til politisk arbejde i kommunen/ 
modtaget tilskud fra regionen med følgende beløb 
kommunen/regionen) 2020 27.122,75 

E I kalenderåret Ar har kandidatlisten afholdt udgifter til Kr. 

(samme kalenderår som i politisk arbejde i kommunen/ 
(D)) regionen med mindst følgende 

2020 beløb 27.122,25 

F Det ikke anvendte tilskudsbeløb for dette kalenderår udgør således følgende beløb 
Kr. 

(D) + (E). Er (D) mindre end (E), eller er der senest modtaget tilskud fra kommunen/ 
regionen før kalenderåret 2013, sættes beløbet til O kr. 0,50 

G Det tilskud, der kan udbetales til kandidatlisten for 2021, udgør herefter følgende Kr. 

beløb (C) + (F) 27.122,25 
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H 
I ansøgningen er endvidere afgivet 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2020 r7l Nej n Ja 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2020 r7l Nej n Ja 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i 
r7l Nej n Ja kalenderåret 2020 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i 
f7l Nej n Ja kalenderåret 2020 

Erklæring om, at oplysninger om private og anonyme tilskud til opstillede kandida-
ter omfatter samtlige opstillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens 

f7l Nej n Ja indberetningspligt 

Hvis der er sat kryds i "ja" ved alle ovennævnte erklæringer, opfylder kandidatlisten betingelserne for at få udbetalt det til
skudsbeløb for 2021, der er anført ovenfor under (G), hvorfor dette beløb er overført til foreningens NemKonto. 

Bemærkninger til kandidatlisten 

Opmærksomheden henledes på, at tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen/regionen i 2021, og at det 
politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2021 . 

Opmærksomheden henledes endvidere på, at kandidatlisten (tilskudsmodtageren) skal indgive ansøgning med tilhørende 
erklæringer for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbestyrel
sesvalgeVregionsrådsvalget i 2017, har ret til tilskud i årene 2018 - 2021. Ansøgning skal indgives inden udgangen af det 
kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. Blanket til ansøgning om tilskud kan rekvireres fra kommunen/regionen. 

Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet har offentliggjort (eller vil snarest offentliggøre) bilaget til ansøgningen på 
kommunens/regionens h"emmeside. 

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Social- og Indenrigsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, 
valg@sim.dk. 

Dato og underskrift 

12-02-2021 Tina Stochholm Tjørnelund Tellund 
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Vejledning til udbetalingsskema 

Beregning af det udbetalte tilskudsbeløb 
(A) 
Tilskuddet udgør årligt et bestemt beløb for hver stem
me, kandidatlisten har fået ved kommunalbestyrel
sesvalget/regionsrådsvalget i 2017. Tilskud kan udbe
tales til kandidatlisten i årene 2018-2021, dog kun i 
det omfang de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt. 

Tilskuddet for 2021 udgør 7,75 kr. pr. stemme ved 
kommunalbestyrelsesvalg og 4,75 kr. pr. stemme ved 
regionsrådsvalg. 

(8)-(C) 
Tilskud for 2021 kan kun udbetales, i det omfang til
skudsmodtageren (kandidatlisten) påregner at afhol
de udgifter til politisk arbejde i kommunen/regionen i 
2021. Erklæringen i ansøgningen om, hvilke udgifter 
kandidatlisten mindst påregner at afholde i 2021, 
lægges til grund ved afgørelsen heraf. Der kan ikke 
udbetales mere i tilskud i 2021, end kandidatlisten på
regner at afholde af udgifter til politisk arbejde i 2021. 
Det tilskudsbeløb, der modsvarer de påregnede ud
gifter i 2021, udgør dermed det fulde tilskud for det 
aktuelle kalenderår inden for rammen af det tilskuds
beløb, der højst kan udbetales i 2021, jf. (A). 

(D)-(G) 
Har tilskudsmodtageren (kandidatlisten) for et eller 
flere foregående år fået udbetalt tilskud, er det en be
tingelse for at få udbetalt det fulde tilskud for 2021, at 
de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i kommu
nen/regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er 
modtaget, mindst svarer til det fulde tilskud for dette 
kalenderår. Det gælder dog kun, hvis kandidatlisten 
senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 el
ler senere fra en kommune/region. 

Hvis de nævnte udgifter kun delvis svarer til det fulde 
tilskud i det nævnte seneste kalenderår, fradrages et 
beløb svarende til det ikke anvendte beløb ved udbe
taling af tilskud for 2021. Erklæringen i ansøgningen 
om, hvilke udgifter kandidatlisten mindst har afholdt, 
lægges til grund ved afgørelsen af, i hvilket omfang 
anvendelseskravet er opfyldt. 

Udarbejdet af KL 

Erklæring om private og anonyme tilskud 
(H) 
Det er en betingelse for at få udbetalt tilskud for 2021, 
at tilskudsmodtageren (kandidatlisten) har indsendt 
en erklæring til kommunalbestyrelsen/regionsrådet 
med oplysning om private og anonyme tilskud modta
get af kandidatlisten og af opstillede kandidater i 
2020. 

Offentliggørelse af bilag til ansøgningsskema 
(I) 
Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet skal inden for en 
rimelig frist efter modtagelsen af ansøgning og bilag 
offentliggøre bilaget på kommunens/regionens hjem
meside. 

Offentliggørelse senest en måned efter modtagelsen 
vil i alle tilfælde udgøre en rimelig frist. Konkrete om
stændigheder kan medføre, at også offentliggørelse 
efter dette tidspunkt kan betragtes som offentliggø
relse inden for en rimelig frist. Det kan f.eks. være til
fældet, hvis kommunalbestyrelsen/regionsrådet i den 
forløbne periode har modtaget et større antal erklæ
ringer. 

Supplerende ansøgning/erklæring om tilskud 
En tilskudsmodtager (kandidatliste), der har ansøgt 
om og fået udbetalt tilskud i 2021, men i ansøgningen 
har påregnet at afholde færre udgifter til politisk ar
bejde i kommunen/regionen, end hvad der svarer til 
det beløb, som kandidatlisten er berettiget til, kan ef
terfølgende ansøge om at få det resterende tilskuds
beløb udbetalt. Dette er dog kun muligt, hvis det efter 
ansøgningens indgivelse og tilskuddets udbetaling vi
ser sig, at kandidatlisten påregner at afholde flere ud
gifter til politisk arbejde i kommunen/regionen end 
først oplyst, jf. (B). I dette tilfælde kan kandidatlisten 
således indgive en (eller flere) supplerende ansøg
ning(er) og erklæring(er) om mindst påregnede udgif
ter i 2021 til kommunen/regionen. 

Supplerende ansøgning og erklæring skal ligeledes 
være indsendt inden udgangen af 2021 , og skal un
derskrives af en person, der er berettiget til at optræ
de som repræsentant for den pågældende kandidatli
ste. 
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Sendes til kandidatlisten Oplyses ved henvendelse 
KLE 84.00.1 OØ4o • Sagsidenliflka1Ion 

21/890 

Politik & Personale 
Torvegade 74 

DK-6700 Esbjerg 
+45 76 16 1616 

Dansk Folkeparti Kommunens/Regionens udbetaling af v/Freddy Hyldgård 
hyldgaard@esenet.dk tilskud til politisk arbejde 

efter partistøtteloven for 2021 

I anledning af ansøgning om tilskud til politisk arbejde i kalenderåret 2021 i 

I 
Kommunens/Regionens navn 

_Esbjerg Kommune 

til kandidatliste 
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmeseden ved kommunalbestyrelsesvalget/ 
regionsrådsvalget 12017 
DF lokalforeningen Esbjerg 

CVR-n1.M1mer 

35967737 

er tilskudsbeløbet for kalenderåret 2021 overført til foreningens NemKonto (registreret på ovenstående CVR-nummer) 

Tllskudsbeløbet er beregnet på grundlag af kandidatlistens stemmetal ved kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget 
i 2017. Tilskuddet for 2021 udgør 7,75 kr. pr. stemme ved kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis 4,75 kr. pr. stemme ved 
regionsrådsvalg. Tilskud kan dog kun udbetales, I det omfang de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt, jf. nedenfor og 
tilhørende vejledning. 

A Antal stemmer I Ganget med kr. I Tilskuddet for 2021 udgør højst følgende Kr. 

5.386 7,75 beløb 
Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der ved kommunalbestyrelsesvalget har fået færre 
end 100 stemmer, i Københavns Kommune færre end 500 stemmer, ved valget. 
Der ydes Ikke tilskud til kandidatlister, der ved regionsrådsvalget har fået færre end 500 41.741,50 stemmer ved valget 

B Kandidatlisten påregner i 2021 at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen/ Kr. 

regionen med mindst følgende beløb 41.741,50 

C Det tilskud, der kan udbetales til kandidatlisten for 2021, er det laveste af beløbene Kr. 

(A) eller (B) og udgør således følgende beløb 41.741,50 

(D) og (E) udfyldes kun, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) tidligere har 
modtaget tilskud og senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 eller senere 
fra en kommune/region 

Kandidatlisten har senest modtaget tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen Ar 

for følgende kalenderår 2020 

D 
For kalenderåret (hvor Ar har kandidatlisten modtaget tilskud Kr. 

kandidatlisten senest har til politisk arbejde i kommunen/ 
modtaget tllskud fra 

2020 
regionen med følgende beløb 

40.395,00 kommunen/regionen) 

E I kalenderåret År har kandldatllsten afholdt udgifter til Kr. 

(samme kalenderår som i politisk arbejde i kommunen/ 
(D)) 

2020 
regionen med mindst følgende 

40.395,00 beløb 

F Det ikke anvendte tilskudsbeløb for dette kalenderår udgør således følgende beløb Kr. 

(D) + (E). Er (D) mindre end (E), eller er der senest modtaget tilskud fra kommunen/ 
regionen før kalenderåret 2013, sættes beløbet til O kr. 

G Det tilskud, der kan udbetales til kandidatlisten for 2021, udgør herefter følgende Kr. 

beløb (C) + (F) 41. 741, 50 
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H 
I ansøgningen er endvidere afgivet 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2020 r l Nej leti Ja 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2020 n Nej wl Ja 
Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater I 

11 Nej wl Ja kalenderåret 2020 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i 
c--] Nej 171 Ja kalenderåret 2020 

Erklæring om, at oplysninger om private og anonyme tilskud til opstillede kandida-
ter omfatter samtlige opstillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens 

Nej ~ I Ja indberetningspligt 

Hvis der er sat kryds i "ja" ved alle ovennævnte erklæringer, opfylder kandidatlisten betingelserne for at få udbetalt det til
skudsbeløb for 2021, der er anført ovenfor under (G), hvorfor dette beløb er overført til foreningens NemKonto. 

Bemærkninger til kandidatlisten 

Opmærksomheden henledes på, at tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen/regionen i 2021, og at det 
politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted I 2021. 

Opmærksomheden henledes endvidere på, at kandidatlisten (tilskudsmodtageren) skal indgive ansøgning med tilhørende 
erklæringer for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbestyrel
sesvalget/regionsrådsvalget I 2017, har ret til tilskud I årene 2018 - 2021. Ansøgning skal indgives Inden udgangen af det 
kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. Blanket til ansøgning om tilskud kan rekvireres fra kommunen/regionen. 

Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet har offentliggjort (eller vil snarest offentliggøre) bilaget til ansøgningen på 
et kommunens/re Ionens h emmeside. 

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Social- og Indenrigsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K, 
valg@sim.dk. 

Dato og underskrift 

5-02-2021 Tina Stochholm Tjørnelund Tellund 
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Vejledning til udbetalingsskema 

Beregning af det udbetalte tilskudsbeløb 
(A) 
TIiskuddet udgør årligt et bestemt beløb for hver stem
me, kandidatlisten har fået ved kommunalbestyrel
sesvalget/regionsrådsvalget i 2017. Tilskud kan udbe
tales til kandidatlisten i årene 2018-2021, dog kun i 
det omfang de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt. 

Tilskuddet for 2021 udgør 7,75 kr. pr. stemme ved 
kommunalbestyrelsesvalg og 4, 75 kr. pr. stemme ved 
regionsrådsvalg. 

(B)-(C) 
Tilskud for 2021 kan kun udbetales, i det omfang til
skudsmodtageren (kandidatlisten) påregner at afhol
de udgifter til politisk arbejde i kommunen/regionen i 
2021. Erklæringen i ansøgningen om, hvilke udgifter 
kandidatlisten mindst påregner at afholde i 2021, 
lægges til grund ved afgørelsen heraf. Der kan ikke 
udbetales mere i tilskud i 2021, end kandidatlisten på
regner at afholde at udgifter til politisk arbejde i 2021. 
Det tilskudsbeløb, der modsvarer de påregnede ud
gifter i 2021, udgør dermed det fulde tilskud for det 
aktuelle kalenderår inden for rammen af det tilskuds
beløb, der højst kan udbetales i 2021, jf. (A). 

(D)-(G) 
Har tilskudsmodtageren (kandidatlisten) for et eller 
flere foregående år fået udbetalt tilskud, er det en be
tingelse for at få udbetalt det fulde tilskud for 2021, at 
de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i kommu
nen/regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud er 
modtaget, mindst svarer til det fulde tilskud for dette 
kalenderår. Det gælder dog kun, hvis kandidatlisten 
senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 el
ler senere fra en kommune/region. 

Hvis de nævnte udgifter kun delvis svarer til det fulde 
tilskud I det nævnte seneste kalenderår, fradrages et 
beløb svarende til det ikke anvendte beløb ved udbe
taling af tilskud for 2021. Erklæringen i ansøgningen 
om, hvilke udgifter kandidatlisten mindst har afholdt, 
lægges til grund ved afgørelsen af, i hvilket omfang 
anvendelseskravet er opfyldt. 

Udarbejdet af KL 
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Erklæring om private og anonyme tilskud 
(H) 
Det er en betingelse for at få udbetalt tilskud for 2021, 
at tllskudsmodtageren (kandidatlisten) har indsendt 
en erklæring til kommunalbestyrelsen/regionsrådet 
med oplysning om private og anonyme tilskud modta
get af kandidatlisten og af opstillede kandidater i 
2020. 

Offentllggørelse af bilag til ansøgningsskema 
(I) 
Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet skal inden for en 
rimelig frist efter modtagelsen af ansøgning og bilag 
offentliggøre bilaget på kommunens/regionens hjem
meside. 

Offentliggørelse senest en måned efter modtagelsen 
vil i alle tilfælde udgøre en rimelig frist. Konkrete om
stændigheder kan medføre, at også offentliggørelse 
efter dette tidspunkt kan betragtes som offentliggø
relse inden for en rimelig frist. Det kan f.eks. være til
fældet, hvis kommunalbestyrelsen/regionsrådet i den 
forløbne periode har modtaget et større antal erklæ
ringer. 

Supplerende ansøgning/erklæring om tilskud 
En tilskudsmodtager (kandidatliste), der har ansøgt 
om og fået udbetalt tilskud 12021, men i ansøgningen 
har påregnet at afholde færre udgifter til politisk ar
bejde i kommunen/regionen, end hvad der svarer til 
det beløb, som kandidatlisten er berettiget til. kan ef
terfølgende ansøge om at få det resterende tilskuds
beløb udbetalt. Dette er dog kun muligt, hvis det efter 
ansøgningens indgivelse og tilskuddets udbetaling vi
ser sig, at kandidatlisten påregner at afholde flere ud
gifter til politisk arbejde i kommunen/regionen end 
først oplyst, jf. (B). I dette tilfælde kan kandidatlisten 
således indgive en (eller flere) supplerende ansøg
ning(er) og erklæring(er) om mindst påregnede udgif
ter i 2021 til kommunen/regionen. 

Supplerende ansøgning og erklæring skal ligeledes 
være indsendt inden udgangen af 2021, og skal un
derskrives af en person, der er berettiget til at optræ
de som repræsentant for den pågældende kandidatli
ste. 
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