
Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til 
~andi_~~tl~-~!~n_o~ oe~t_il~~de _!<an~i~~~~r _i _kt:'le~d_er~~~t ?Ol~ 
PI grundlag af deltagelse I kommunalbe■tyrelaesvalget/reglon■rld■valget I 2017 
~n~ge■ om til■_ku~ tll polltl•~ ~~de I .~n:-munen/reglonen I kalenderlret 2019 
Kandldatllstens bogatavbetegnel■e og ll■tebetegnelae pi stemme■edlen ved valget: 
C Det Konservative Folkep■rtl 

Bilag (fortsat): Tilskud til kandidatlisten 
Erkl•r~ng ~m tl!~kud fra ~rlvate tll■kud~yd~~ I_ kalenderlret 2018 
Hvis tllskudsmodtageren er kommuneorganisation/den reglonale organisation for et parti, 
som pr. 1. august 2017 var opstllllngsberettlget tll folketlngsvalg, skal oplysnlngerne om 
private tllskud tllllge omfatte eventuelle lokale partiorganisationer I vedkommende 
kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, bellggende I 
vedkommende region. 
Er der fra samme private tllskudsyder Nej 
modtaget ~t eller flere tilskud, som 
tilsammen overstiger 20.500 kr. I 
lcalenderlret 2018? - ...._----- -· ·- -
Erklæring om anonyme tll■kud modtaget I k■lenderlret 2018 

. - . -
Er der modtaget anonyme tllskud I Nej 
lcalenderlret 2018? 

Bilag (fortsat): Tilskud til opstillede kandidater 
~~IP. o~ tll■k!oid~m~ta~_e_r 
Er tllskudsmodtageren den reglonale Nej 
organisation for et parti, som pr. 1. august 
2017 var opstllllngsberettlget tll 
folketlngsvalg.? 

Erklæring om tll■kud fra private tll■kud■ydere I k■lenderlret 2018 
Er der blandt de opstlllede kandidater Nej 
modtaget et eller flere tilskud, som 
tilsammen overstiger 20.500 kr. fra samme 
prlva~_ tllsk~~~yd~~ I ~le_nEerlret 2~~-~? 

Erklærlng om anonyme tllskud modtaget I k■ lenderlret 2018 
Er der blandt de opstlllede kandidater Nej 
modtaget anonyme tllskud I kalenderlret 
2018? 

Erklærlng om fy~de~ørende o~ly■ nlnger 

Det erklæres hermed, at ovenstlende Ja 
oplysninger vedrørende private og anonyme 
tllskud omfatter samtlige opstlllede 
kandidater, der er omfattet af 
kandldatllstens I ndberetnlngspllgt - -- - ·-- ... 

Bilag (fortsat): Dato og underskrift 
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Oplysnlngerne I bllaget afgive■ under strafan■var etter partlregn■kabsloven■ § 6 a 
og partlstøtteloven■ I 14 a 
Kommunen/regionen kan behandle oplysnlnger om personer, der Indgiver ansøgning om 
tilskud. Oplysnlngerne anvendes af kommunen/regionen tll administration af opgaver efter 
partlstøtteloven og partlregnskabsloven. Ansøger har ret tll at flat vide, hvllke 
personoplysnlnger kommunen/regionen behandler, og har ret tll at kræve forkerte 
oplysninger rettet. 

Organl ■atlonen■/forenlngen■ navn: Det Konservative folkeparti - Næstved 
Jeg underskriver bilaget som: Repræsentant for partlorganl■atlon/-forenlng 
Dato 21-03-2019 

Irene Pedersen 

Vejledning til ansøgningsskema og bilag 
~•~•rel~e ~gie~. . 
Bemærk, at beløbsgrænsen, der relaterer sig til, hvomlr der er oplysnlngspllgt om private 
tllskud og forbud mod anonyme tilskud, fra den 1. januar 2018 skal reguleres. Ved private og 
anonyme tilskud modtaget I 2018 er beløbsgrænsen som følge af reguleringen 20.500 kr. Det 
følger af§ 11 bekendtgørelse nr. 1193 af 10. november 2017 om regulerlng af beløb I 
partlregnskabsloven og partlstøtteloven 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 regulerlng af 
beløb I partlregnskabsloven og partlstøtteloven I 2019. 

VeJlednlng tll anaøgnlngsskema 
Tilskudsberettigede og tilskuddet■ ■tørrelse 
En kandldatllste, der har deltaget I kommunalbestyrel■e■valget I 2017, har ret tll tllskud 
tll kandldatllstens polltlske arbejde I kommunen I Irene 2018-2021. 
Der ydes Ikke tllskud tll kandldatllster, der har flet færre end 100 stemmer, I Københavns 
Kommune færre end 500 stemmer, ved valget. 
111 kandldatllster, som I henhold tll den kommunale og reglonale valglov Indgik I et 
listeforbund, ydes tllskud, hvis llsteforbundet har flet 100 stemmer, I Københavns Kommune 
500 stemmer, eller derover. 
En kandldatllste, der har deltaget I reglon■rldsvalget I 2017, har ret tll tllskud tll 
kandidatlistens polltlske arbejde I regionen I Irene 2018-2021. 
Der ydes Ikke tllskud tll kandldatllster, der har flet 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 500 stemmer eller derover. 
TIiskuddet 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 til polltlsk arbejde I kommunen/regionen I 2019. 
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