
Kommunens/reqlonens navn oq adresse Udfyldes af kommunen/reoionen

Gladsaxe
Modlaget dato KLE 84.00.1 0Ø40 . Sagsidenti{ikation

Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter
partistøtteloven - 201 9
. Erklæring om påregnede og afholdte udgifter
. Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud

til kandidatlisten og opstillede kandidater i

kalenderåret 2018
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På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalgeVregionsrådsvalget i 2017 ansøges om
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2019

Tilskudsbeløbet bedes overført til
Pengeinstitutlets navn

.Tyske Bank
NemKonto

5013 - 00L4].s973

Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse pa stemmesedlen ved valgel

C Konwsrvative Fol-kepartr

ifter til politisk arbej i kalenderåret 2019
Det erklæres, at der i 20 19 mindst påregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i kommu-

18.100, 00

Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde

Tilskud til politisk arbeide i kommunen/regionen er senest modtaget i kalenderåret

Ar

2 018

Det erklæres, at der i ovenfor angivne kalenderår mindst er afholdt udgifter til politisk
arbeide i kommunen/reqionen med tølqende beløb

Kr.

17.000,00
Erklæringen om afholdte udgifter skal kun gives, hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret
2013 eller senere f ra en kommune/region.

Ovenstående oplvsninqer afqives under strafansvar efter parti

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 {å at vide, hvilke kommunen/regionen behandler, og har ret til at kræve forkerte oplysninger rettet.

Repraesentant for partiorganisation/-forening
Repræsentant for kandidatlisten

Organisationenslloreningens navn

Konservative Folkeparti i G1ADSAXE
Dalo og underskritl ,----
r'7 . JANUAR ztotg 
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Kandidallistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved valget

C Konsevative Folkepartl

Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater i

kalenderåret 2018

På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalgeVregionsrådsvalget i 20'17 ansøges om
tilskud til politisk arbejde i kommun i kalenderåret 2O19

Tilskud til kandidatlisten

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i kalenderåret 2018

PO 001_2019 (1 1/2018)

Er der fra samme private tilskudsyder modtaget 6t eller flere tilskud, som
tilsammen overstioer 20.500 kr. i kalenderåret 2018 lZ r.l*j fl 1", føtgende
Navn . tilskudsyder

Adresse . lilskudsyder

Oplysning om, hvilken del al partiet (kredsorganisation, lokal partiorganrsation m.v) tilskuddet er ydel til

Navn . tilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

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

Navn . tilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

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

Navn . tilskudsyder

Adresse . lilskudsyder

Oplysning om, hvilken del af partiet (kredsorganisation, Iokal partiorganisat,on m.v.) tilskuddet er ydet lil

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 [1 rue1 fl 1", føtgende

Den samlede størrelse af samtlige modtagne anonyme tilskud, inklusiv anonyme tilskud
under beløbsqrænsen

Kr

Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til tilskudsyder

Kr

Den samlede størrelse af anonyme tilskud overført til en konto hos Økonomi- og lnden-
riqsministeriet

Kr.

Der er lorbud 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-
oo lndenriqsministeriet.
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 reqion.
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Tilskud til opstillede kandidater

lYjill*r$I99119.919r_?l 99!,tuglonale orsanisation for et parti, som pr. 1. august 2017 var opstilinssbe-rerlgel Ill.lolKetlngsvalg, skal oplysnlngerne om private og anonyme tilskud modiaqet af opstilleåe kanåidater
tillige omfatte samtlige kandidater, der opstiller for tilskudsmodtågeren tilfolketings"valg.

Bemærk, at hvis en kandidat, der opstillertil regionsrådsvalg eller folketingsvalg, tillioe opstiller til kommunal-
bes.tyrelsesvqJo, skal.oolvsningerne om.private-og anonyme"tilskud, der"[åtinå'o"r""GiTågiånålt, tiirig"- -
omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til 6rug for kommunatnesryrLfsLivrget.

Erklæ tilskud private tils

sæt kryds, hvis tilskudsmodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr.
berettiget til folketinqsvalq.

1. august 2017 var opstillings-

om ra kud ka.lenderåret 2018
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget 6t eller flere tilskud, som
tilsammen overstiger 20.500 kr. i kalenderåret 2018 YI Nei f-l Ja. føloende
Navn . tilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidalen har været opstillet til følgende valg.

Navn . tilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

Navn pa kandidaten, der har modtaget tilskud Kandidaten har været opstillel til følgende valg.

Navn . tilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

-

Navn på kandidaten, der har modtaget tilskud Kand,daten har været opstillet til følgende valg.

Navn . tilskudsyder

Adresse . tilskudsyder

Navn på kandidaten. der har modtaget tilskud Kåndidaten har værel opstillet til {ølgende valg-

Detskaloplyses'omkandidatenharværetopstillettilfolketing

Erklæring om anonyme tilskud modtaget i kalenderåret 201g
Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i

kalenderåret 201 8

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

Det erklæres hermed, at ovenstående oplysninger vedrørende private og anonyme tilskud omfatt"r .rrtf ig"
opstillede kandidater, der er omtattet af kandidatlistens indbereininosoliit

Ovenstående oplysninger afgives under slrafansvåi

l:y::1,",'-?i|r^T.Tj:"I1:?-9i"^i::]J 19.T,:§llr]igf 31opsaver efter pårtistøtteroien 5s parti,es;slåoiror"i. Ansøger
har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger kommunån/regionen behandler, og hår ret tit å kr;;;'i;il"ri" ååri""ir-
oer rettet.

Repræsentant for partiorganisation/-forening
Repræsentant for kandidatlisten

Organisatjonensiforeningens navn

Konservative Fol-keparti- i Gladsaxe

-+
PO 001_2019 (1 1/201
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Sendes til Oplyses ved henvendelse
KLE 84.00.10Ø40 • Sagsidentifikation

Kommunens/regionens navn

Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved kommunalbestyrelsesvalget/
regionsrådsvalget i 2017

Antal stemmer Ganget med kr. Kr.

Kr.

Kr.

År

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

I anledning af ansøgning om tilskud til politisk arbejde i kalenderåret 2019 i

til kandidatliste

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

B

C

D

E

F

G

Tilskuddet for 2019 udgør højst følgende 
beløb

I 2019 påregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i kommunen/regionen med 
mindst følgende beløb

Det tilskud, der kan udbetales for 2019, er det laveste af beløbene (A) eller (B) og 
udgør således følgende beløb

Tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen er senest modtaget for følgende 
kalenderår
((D)-(E) udfyldes kun, hvis tilskudsmodtager tidligere har modtaget tilskud og 
senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2013 eller senere fra en kommune/
region)
For kalenderåret
(hvor der senest er 
modtaget tilskud fra 
kommunen/regionen)

er afholdt udgifter til politisk arbejde 
i kommunen/regionen med mindst 
følgende beløb

Det ikke anvendte tilskudsbeløb for dette kalenderår udgør således følgende beløb 
(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 for 2019, udgør herefter følgende beløb
(C) ÷ (F)

Udarbejdet af KL

Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet

Side 1 af 3

 PO 002_2019 (11/2018)

Udbetaling af 
tilskud til politisk arbejde 
efter partistøtteloven - 2019

5
7
0
8
4
1
0
0
4
6
4
6
9

CVR-nummer

er modtaget tilskud til politisk arbej-
de i kommunen/regionen med føl-
gende beløb

År

I kalenderåret
(samme kalenderår som i 
(D))

År

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 
stemmer ved valget.



Dato og underskrift

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.

H
I ansøgningen er endvidere afgivet

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til kandidatlisten i kalenderåret 2018

Erklæring om anonyme tilskud til kandidatlisten i kalenderåret 2018

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i 
kalenderåret 2018

Erklæring om anonyme tilskud til opstillede kandidater i kalenderåret 2018

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

Nej Ja

Nej Ja

Nej Ja

Nej Ja

Nej Ja

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

Klage over denne afgørelse kan indbringes for Økonomi- og Indenrigsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, 
valg@oim.dk.

Udarbejdet af KL

Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet
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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 i årene 2018–2021, dog kun i det omfang de 
øvrige betingelser for tilskud er opfyldt.

(B)-(C)
Tilskud kan kun udbetales, i det omfang tilskudsmod-
tageren påregner at afholde udgifter til politisk arbej-
de i kommunen/regionen i det kalenderår, tilskuddet 
vedrører. Den i ansøgningen afgivne erklæring om, 
hvilke udgifter der mindst påregnes afholdt, lægges til 
grund ved afgørelsen heraf. Det tilskudsbeløb, der 
modsvarer de påregnede udgifter, udgør det fulde til-
skud for det aktuelle kalenderår inden for rammen af 
det tilskudsbeløb, der højst kan udbetales, jf. (A).

(D)-(G)
Har tilskudsmodtageren for et eller flere foregående 
år fået udbetalt tilskud, er det en betingelse for at få 
udbetalt det fulde tilskud for det aktuelle kalenderår, 
at de udgifter, der er afholdt til politisk arbejde i kom-
munen/regionen i det seneste kalenderår, hvor tilskud 
er modtaget, mindst svarer til det fulde tilskud for det-
te kalenderår. Det gælder dog kun, hvis tilskudsmod-
tageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret 
2013 eller 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 det aktuelle kalenderår. Den i an-
søgningen afgivne erklæring om, hvilke udgifter der 
mindst er afholdt, lægges til grund ved afgørelsen af, 
i hvilket omfang anvendelseskravet er opfyldt.

Erklæring om private og anonyme tilskud
(H)
Det er en betingelse for at få udbetalt tilskud, at til-
skudsmodtageren har indsendt en erklæring til kom-

munalbestyrelsen/regionsrådet med oplysning om 
private og anonyme tilskud modtaget af kandidatli-
sten og af opstillede kandidater.

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 mod-
tagelsen vil i alle tilfælde udgøre en rimelig frist. Kon-
krete omstændigheder vil kunne medføre, at også 
offentliggørelse efter dette tidspunkt vil kunne betrag-
tes som offentliggørelse inden for en rimelig frist. Det 
kan f.eks. være tilfældet, hvis kommunalbestyrelsen/
regionsrådet i den forløbne periode har modtaget et 
større antal erklæringer.

Supplerende ansøgning/erklæring om tilskud
Hvis en tilskudsmodtager har påregnet at afholde 
færre udgifter til politisk arbejde i kommunen/regio-
nen, end hvad der svarer til det beløb, som tilskuds-
modtageren er berettiget til at få udbetalt i tilskud, og 
viser det sig efter ansøgningens indgivelse og tilskud-
dets udbetaling, at der påregnes afholdt flere udgifter 
til politisk arbejde i kommunen/regionen end først op-
lyst, jf. (B), kan der indgives en (eller flere) supple-
rende ansøgning(er) og erklæring(er) i det kalender-
år, tilskuddet vedrører. 

Supplerende ansøgning og erklæring skal være ind-
sendt inden udgangen af det aktuelle kalenderår, 
hvor tilskud ønskes udbetalt, og skal underskrives af 
en person, der er berettiget til at optræde som repræ-
sentant for den pågældende tilskudsmodtager.

Vejledning til udbetalingsskema

Udarbejdet af KL
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	C - ansøgning
	C-2019-1
	C-2019-3
	C-2019-2

	C - udbetaling

	navn: Det Konservative Folkeparti
	adresse: i Gladsaxe
	sagsidentifikation: 00.01.00Ø40
	kommune_navn: Gladsaxe Kommune
	kandidat_navn: C, Det Konservative Folkeparti
	cvr_nr: 34540748
	antal_stemmer: 2494
	ganget_med_kr: 7.25
	ialt_kr: 
	1: 18081.5
	2: 18100
	3: 18081.5
	5: 17000
	6: 17000
	7: 
	8: 18081.5

	kalenderaar_tilskud_modtaget: 2018
	erklaering_tilskud_privat_2017: ja
	erklaring_anonym_jan_jun_2017: ja
	erklaring_privat_jul_dec_2017: ja
	erklaring_anonym_jul_dec_2017_2: ja
	erklaering_samtlige_kandidater: ja
	offentliggjort_bilag: nej
	dato_underskrift: 17.01.2019Gladsaxe KommuneTina Boldt


