
Sendes til Oplyses ved henvendelse 
KLE 84.00.10040 • Sagsidentifikation 

Aarhus kommune Udbetaling af Rådhuspladsen 2 
8000 Aarhus C tilskud til politisk arbejde 

efter partistøtteloven - 2019 

I anledning af ansøgning om tilskud til politisk arbejde i kalenderåret 2019 i 
Kommunens/regionens navn 

Aarhus Kommune 

til kandidatliste 
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved kommunalbestyrelsesvalget' 
regionsrådsvalget i 2017 
I - Liberal Alliance 

CVR-nummer 

31402344 

er tilskudsbeløbet for kalenderåret 2019 overført til foreningens NemKonto (Registreret på ovenstående CVR-nummer) 

Tilskudsbeløbet er beregnet på grundlag af kandidatlistens stemmetal ved kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget 
i 2017. Tilskuddet for 2019 udgør 7,25 kr. pr. stemme ved kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis 4,50 kr. pr. stemme ved 
regionsrådsvalg. Tilskud kan dog kun udbetales i det omfang, de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt, jf. nedenfor og 
vejledningen på bagsiden. 

A Antal stemmer I Ganget med kr. I Tilskuddet for 2019 udgør højst følgende Kr. 

7786 7 , 25 beløb 

Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der ved kommunalbestyrelsesvalget har fået færre 
56.448,5 0 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 
stemmer ved valget. 

B I 2019 påregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i kommunen/regionen med Kr. 

mindst følgende beløb 65.000 , 00 

C Det tilskud, der kan udbetales for 2019, er det laveste af beløbene (A) eller (B) og Kr. 

udgør således følgende beløb 56.448, 50 

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

kalenderår 
((D)·(E) udfyldes kun, hvis tilskudsmodtager tidligere har modtaget tilskud og 
senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 eller senere fra en kommune/ 

2 01 8 

region) 

D For kalenderåret År er modtaget tilskud til politisk arbej• Kr. 

(hvor der senest er de i kommunen/regionen med føl-
modtaget tilskud fra 

2018 
gende beløb 

5 6 . 448,50 kommunen/regionen) 

E I kalenderåret År er afholdt udgifter til politisk arbejde Kr. 

(samme kalenderår som i i kommunen/regionen med mindst 
(D)) 2018 følgende beløb 65.000,00 

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 for 2019, udgør herefter følgende beløb Kr. 

(C).;. (F) 
56.448,50 
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H 
I ansøgningen er endvidere afgivet 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2018 n Nej [7l Ja 

Erklæring om anonyme tilskud til kandidatlisten i kalenderåret 2018 n Nej [7l Ja 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i 
kalenderåret 2018 n Nej [7l Ja 

Erklæring om anonyme tilskud til opstillede kandidater i kalenderåret 2018 n Nej r71 Ja 

Erklæring om, at oplysninger om private og anonyme tilskud til opstillede kandida-
ter omfatter samtlige opstillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens n Nej [7l Ja indberetninqspligt 

Hvis der er sat kryds i "ja" ved alle ovennævnte erklæringer, opfylder kandidatlisten derfor betingelserne for at få udbetalt 
det tilskudsbeløb for 2019, der er anført ovenfor under (G), hvorfor dette beløb er overført til foreningens NemKonto. 

Opmærksomheden henledes på, at tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen/regionen i 2019, og at det 
politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2019. 

Opmærksomheden henledes endvidere på, at en ·tilskudsmodtager skal indgive ansøgning med tilhørende erklæringer for 
hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbestyrelsesvalget/regions
rådsvalget 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 Københav. K, 
valg@oim.dk. 

Dato og underskrift 
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Kommunens/regionens navn og adresse Udfyldes af kommunen/regionen 
Modtaget dato I KLE 84.00.10040 • Sagsidentifikation 

Aarhus kommune 
Rådhuspladsen 2 

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter 8000 Aarhus C 
partistøtteloven - 2019 
• Erklæring om påregnede og afholdte udgifter
• Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud

til kandidatlisten og opstillede kandidater i 
kalenderåret 2018 

På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2017 ansøges om 
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2019 
Kandidatlistens bogS1avbetegnelse og listebetegnelse på S1emmesedlen ved valget 
I - Liberal Alliance 

Tilskudsbeløbet bedes overtørt til 
Pengeinstttuttets navn 

Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2019 
Det erklæres, at der i 2019 mindst påregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i kommu
nen/re ionen med følgende beløb 

Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde 

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

CVR-nummer 
31402344 

Kr. 

65.000,00 

Ar 

2018 
Kr. 

56.448,50 
Erklæringen om afholdte udgifter skal kun gives, hvis lilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret 
2013 eller senere fra en kommune/region. 

Dato o 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 at opgaver efter partistøtteloven og partiregnskabsloven. Ansøger har ret til 
al tå at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at kræve forkerte oplysninger rettet. 
✓ Repræsentant for partiorganisation/-torening 

Repræsentant tor kandidatlisten 

_,,/z::;: -
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Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater i 
kalenderåret 2018 

På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2017 ansøges om 
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2019 
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved valget 

I - Liberal All i ance 

Tilskud til kandidatlisten 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i kalenderåret 2018 
Er der fra samme private ti lskudsyder modtaget et eller flere tilskud, som 

f7l Nej tilsammen overstiger 20.500 kr. i kalenderåret 2018 
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 

n Ja, følgende 

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 reqion. 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget i kalenderåret 2018 

Er der modtaget anonyme tilskud i kalenderåret 2018 f7l Nej n Ja, følgende 

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

under beløbsgrænsen 
Kr. 

Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsyder 

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

riqsministeriet 
Der er forbud for kandidatlister (ikke kandidater) mod at modtage anonyme tilskud over beløbsgrænsen, som i 2018 er 
20.500 kr. Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud over beløbsgrænsen, skal kandidatlisten returnere hele 
tilskuddet til tilskudsyderen, og hvis det ikke er muligt, skal hele tilskuddet i stedet overføres til en konto hos Økonomi-
og Indenrigsministeriet. 
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 001_2019 (11/2018) 

Udarbejdet af KL Side 2 af 5 

Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet 



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
beretti et til folketin sval . 

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 kalenderåret 2018 
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget et eller flere tilskud, som 

f7l Nej n Ja, følgende tilsammen overstiger 20.500 kr. i kalenderåret 2018 
Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

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

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

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

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

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

Navn • tilskudsyder 

Adresse • tilskudsyder 

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud I 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 kalenderåret 2018 
Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i n Nej 71 Ja, følgende kalenderåret 2018 

Den samlede størrelse af anonyme tilskud modtaget af samtlige opstillede kandidater, Kr. 

erklæringen vedrører 42 ,75 

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

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. 0 lysningerne 
anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver efter partistøtteloven og partiregn ab ven. Ansøger 
har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til ve f , rkerte oplysnin-
ger rettet. 
✓ Repræsentant for partiorganisation/-forening 

Repræsentant for kandidatlisten 
Dato og underskrift 
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Vejledning til ansøgningsskema og bilag 

Bemærk, at beløbsgrænsen, der relaterer sig til, hvor
når der er oplysningspligt om private tilskud og forbud 
mod anonyme tilskud, fra den 1. januar 2018 skal re
guleres. 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. november 2017 om regulering af beløb i parti
regnskabsloven og partistøtteloven i 2018. 

Ved private og anonyme tilskud modtaget i 2019 er 
beløbsgrænsen som følge af reguleringen 20.900 kr. 
Det følger af § 1 i bekendtgørelse nr. 1204 af 4. okto
ber 2018 om regulering af beløb i partiregnskabslo
ven og partistøtteloven i 2019. 

Vejledning til ansøgningsskema 

Tilskudsberettigede og tilskuddets størrelse 
En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbesty
relsesvalget i 2017, har ret til tilskud til kandidat
listens 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 2019 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 2019. 

Tilskuddets anvendelse 
Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommu
nen/regionen i 2019, og det politiske arbejde, som til
skuddet skal anvendes til , skal finde sted i 2019. 

Udarbejdet af KL 

Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet 

Ansøgning om tilskud 
Tilskud ydes efter ansøgning. Ansøgningen indgives 
til kommunalbestyrelsen/regionsrådet. Ansøgning om 
tilskud for 2019 skal indgives inden udgangen af 
2019. 

Et eventuelt uforbrugt tilskudsbeløb for det seneste 
kalenderår, hvor tilskud er modtaget, fratrækkes ved 
udbetaling af tilskud for 2019. 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 2019. 

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. 

Udbetaling af tilskud 
Tilskuddet for 2019 udbetales på en gang, når kom
munalbestyrelsen/regionsrådet har konstateret, at 
betingelserne 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) sup-
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pierende ansøgning(er) om tilskud i det kalenderår, 
tilskuddet 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/region
ens hjemmeside inden for en rimelig frist efter modta
gelsen heraf. 

Bilaget indeholder oplysninger om private og anony
me tilskud modtaget af kandidatlister og opstillede 
kandidater i kalenderåret 2018. 

Erklæring om private og anonyme tilskud til kan
didatlisten i kalenderåret 2018 
Bilaget skal indeholde en erklæring om, hvorvidt til
skudsmodtageren (kandidatlisten) i kalenderåret 
2018 fra samme private tilskudsyder har modtaget et 
eller flere tilskud, der tilsammen overstiger 20.500 kr. 
Er dette tilfældet, skal tilskudsyderens navn og adres
se oplyses. 

Forbud mod anonyme tilskud og erklæring herom 
Der er forbud for kandidatlister (ikke kandidater) mod 
at modtage anonyme tilskud over beløbsgrænsen, 

Udarbejdet af KL 

Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet 

der i 2018 er på 20.500 kr. (og i 2019 er på 20.900 kr.) 
Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud 
over beløbsgrænsen, skal kandidatlisten returnere 
hele tilskuddet til tilskudsyderen inden for en måned 
efter modtagelsen. Hvis det ikke er muligt at returnere 
tilskuddet, skal tilskuddet overføres til nedenstående 
bankkonto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet in
den 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 kalenderåret 2018 
Private og anonyme tilskud over beløbsgrænsen på 
20.500 kr. modtaget af opstillede kandidater i 2018 er 
omfattet af en indberetningspligt, der ligger hos kandi
datlisten, og en offentliggørelsespligt, der ligger hos 
kommunalbestyrelsen/regionsrådet. 
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