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Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskuct tll 
kandldatlisten og opstillede kandidater i kalenderlret 2018 
PI grundlag af delt■ gel•• I kommunalbNtyrel••valget/reglon1rld•valget I 2017 
■n•øges om tll•kud tll polltlsk arbejde I kommunen/regionen I kalenderlret 2019 
Kandldatllsten• bog■tavbetegnel•e og ll■tebetegnel•e pi atemmeNdlen ved valget: 
F Soclall•tl•k Folkepartl 

~ilag (f~rt~~~): Tilskud til kandidatlisten 
Erklærlng om tll•kud fra private tll1kud•ydere I kalenderlret 2018 

Hvis tllskudsmodtageren er kommuneorganisation/den reglonale organisation for et parti, 
som pr. 1. august 2017 var opstllllngsberettlget tll folketingsvalg, skal oplysnlngerne om 
private tllskud tllllge omfatte eventuelle lokale partiorganisationer I vedkommende 
kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende I 
vedkommende region. 
Er der fra samme private tllskudsyder Nej 
modtaget~ eller flere tllskud, som 
tllsammen overstiger 20.500 kr. I 
kalenderlret 2018? 

Erklærlng om anonyme tll1kud modtaget I kalenderlret 2018 

Er der modtaget anonyme tllskud I Nej 
kalenderlret 2018? 

Bilag (fortsat): Tilskud til opstillede kandidater 
Oplys om tllskud•m_odtage~ 
Er tllskudsmodtageren den reglonale Ja 
organisation for et parti, som pr. 1. august 
2017 var opstllllngsberettlget tll 
folketingsvalg.? 

Erklærlng om tllskud fra private tllskudsydere I kalenderlret 2018 
Er der blandt de opstlllede kandidater Nej 
modtaget anonyme tllskud I kalenderlret 
2018? 

Erklærlng om anonyme tll•kud modtaget I kalenderlret 2018 
Er der blandt de opstlllede kandidater Nej 
modtaget anonyme tllskud I kalenderlret 
2018? 

Erklærlng om fylde•tgørende oplysnlnger 
Det erklæres hermed, at ovenst:Aende Ja 
oplysninger vedrørende private og anonyme 
tllskud omfatter samtllge opstlllede 
kandidater, der er omfattet af 
kandldatllstens lndberetnlngspllgt 

Bil~fl (fortsat): Dato og underskrift 

KLE: 84.00.10Ø40 
Sags Id: 57Ddcdl9-2047-41'&8-b61--77bf2118b41t'd 
Opl'lltlllt; Zl-01-2019 10:17:18 
Afsluttat: Zl-01-2019 10:23:44 

Side 3 ■f5 



Oplyanlngerne I bilaget afgiv• under atraf■navar efter p■ rtlregnakllb■loven■ I 6 • 
~ ~•~l•~!~~n~ f. 14 a 
Kommunen/regionen kan behandle oplysninger om personer, der Indgiver ansøgning om 
tllskud. Oplysningerne anvendes af kommunen/regionen tll administration af opgaver efter 
partlstøtteloven og partiregnskabsloven. Ansøger har ret tll at fl at vide, hvilke 
personoplysnlnger kommunen/regionen behandler, og har ret tll at kræve forkerte 
oplysninger rettet. 
Organlaatlonen■/forenlngen■ navn: SF-N-tved 
Jeg underskriver bilaget aom: Kontaktper■on/repra■entant for kllndldatll■ten 
Cato 21-01-2019 
Helle Maple 

r~ 
I 

Vejledning til ansøgningsskema og bilag 
~e~~~II~_ ~le_r ... 
Bemærk, at beløbsgrænsen, der relaterer sig tll, hvomAr der er oplysnlngspllgt om private 
tilskud og forbud mod anonyme tllskud, fra den 1. januar 2018 skal reguleres. Ved private og 
anonyme tllskud modtaget I 2018 er beløbsgrænsen som følge af regulerlngen 20.500 kr. Det 
følger af§ 11 bekendtgørelse nr. 1193 af 10. november 2017 om regulering af beløb I 
partlregnskabsloven og partistøtteroven I 2018. 
Ved private og anonyme tilskud modtaget I 2019 er beløbsgrænsen som følge af reguleringen 
20.900 kr. Det følger af§ 11 bekendtgørelse nr. 1204 af 4. oktober 2018 om regulertng af 
beløb I partiregnskabsloven og partistøtteloven I 2019. 

VeJleclnlng tll anugnlng■akema 
Tll■kud■berettlgecle og tll■kuddet■ atørrel■e 
En kandldatllste, der har deltaget I kommunalbeatyrel■•valget I 2017, har ret tll tilskud 
tll kandldatllstens polltlske arbejde I kommunen I Arene 2018-2021. 
Der ydes Ikke tilskud tll kandldatllster, der har flet færre end 100 stemmer, I Københavns 
Kommune færre end 500 stemmer, ved valget. 
TIi kandldatllster, som I henhold tll den kommunale og reglonale valglov Indgik I et 
llsteforbund, ydes tilskud, hvis llsteforbundet har flet 100 stemmer, I Københavns Kommune 
500 stemmer, eller derover. 
En kandldatllste, der har deltaget I reglon■rld■valget I 2017, har ret tll tllskud tll 
kandldatllstens polltlske arbejde I regionen I Arene 2018-2021. 
Der ydes Ikke tilskud tll kandldatllster, der har flet færre end 500 stemmer ved valget. 
TIi kandldatllster, som I henhold tll den kommunale og regionale valglov Indgik J et 
listeforbund, ydes tilskud, hvis llsteforbundet har flet 500 stemmer eller derover. 
Tilskuddet for 2019 udgør 7,25 kr. pr. stemme ved kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis 
4,50 kr. pr. stemme ved reglonsrldsvalg. 
Udbetaling af tilskud kan dog kun ske, I det omfang tllskudsmodtageren plregner at afholde 
udgifter tll polltlsk arbejde I kommunen/regionen I 2019. 
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