
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 Socialistisk Folkeparti, Liste F
listebetegnelse på stemmesedlen ved valget

Bilag (fortsat): Tilskud til kandidatlisten___  ____
Erklæring om anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2017
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 partiorganisationer i vedkommende 
kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i 
vedkommende region.
Er der modtaget anonyme tilskud i perioden Nej 
1. juli - 31. december 2017?

Bilag (fortsat): Tilskud til opstillede kandidater
Oplysninger om tilskudsmodtager
Hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2017 
var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud 
modtaget af opstillede kandidater tillige omfatte samtlige kandidater, der opstiller for 
tilskudsmodtageren til folketingsvalg.
Er tilskudsmodtageren den regionale Nej
organisation for et parti, som pr. 1. august 
2017 var opstillingsberettiget til 
folketingsvalg?
Bemærk, at hvis en kandidat, der opstiller til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, tillige 
opstiller til kommunalbestyrelsesvaig, 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 anonyme tilskud modtaget i perioden 1. juli til 31. december 2017
Er der blandt de opstillede kandidater Nej
modtaget anonyme tilskud i perioden 1. juli 
- 31, december 2017?

Erklæring om fyldestgørende oplysninger
Det erklæres hermed, at ovenstående Ja
oplysninger vedrørende private og anonyme 
tilskud omfatter samtlige opstillede 
kandidater, der er omfattet af 
kandidatlistens indberetningspligt
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Bilag: Dato^og underskrift
Oplysningerne i bilaget afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens § 6 a 
og partistøttelovens § 14 a
Kommunen/regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om 
tilskud. Oplysningerne anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver efter 
partistøtteloven og partiregnskabsloven. Ansøger har ret til at få at vide, hvilke 
personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at kræve forkerte 
oplysninger rettet.
Organisationens/foreningens navn SF Solrød
Jeg underskriver bilaget som Repræsentant for partiorganisation/-forening
Fornavn Egon
Efternavn Petersen
Dato 05-03-2018

Vejledning til ansøgningsskema og bilag
Generelle regler
Bemærk, at der er kommet nye regler på partistøtteområdet. 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 relaterer sig til, hvornår der er oplysningspligt 
om private tilskud og forbud mod anonyme tilskud, fra den 1, januar 2018 skal reguleres.
Ved private og anonyme tilskud 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. november 2017 om regulering af 
beløb i partiregnskabsloven og partistøtteloven i 2018.

Vejledning til ansøgningsskema 
Tilskudsberettigede og tilskuddets størrelse
En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbestyrelsesvalget i 2017, har ret til tilskud 
til kandidatlistens 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 tilskud, hvis listeforbundet har fået 100 stemmer, i Københavns Kommune 
500 stemmer, eller derover.
En kandidatliste, der har deltaget i regionsrådsvalget i 2017, har ret til tilskud til 
kandidatlistens politiske arbejde i regionen i årene 2018-2021.
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