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På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2021 

ansøges om tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2022 

Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved valget: 

Enhedslisten - Ø 

Bilag (fortsat): Tilskud til kandidatlisten 
 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i kalenderåret 2021 

 

Hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) er kommuneorganisation/den regionale organisation 

for et parti, som pr. 1. august 2021 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal 

oplysningerne om private tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorganisationer i 

vedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, 

beliggende i vedkommende region. 

 

Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som tilsammen overstiger 

21.900 kr. i kalenderåret 2021? 

Ja 

 

Privat tilskudsyder, der har givet tilskud, som tilsammen overstiger 21.900 kr. 

Tilskudsyders navn 

Susanne Tariq 

 

Tilskudsyders adresse 

Snoghøjen 10 

4700 Næstved 

 

Hvilken del af partiet (kredsorganisation, lokal partiorganisation m.v.) er tilskuddet ydet til? 

lokal partiorganisation 

 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af kandidatlisten i kalenderåret 2021 

Er der modtaget anonyme tilskud i kalenderåret 2021? 

Nej 

Bilag (fortsat): Tilskud til opstillede kandidater 
Oplys om tilskudsmodtager 

Er tilskudsmodtageren (kandidatlisten) den regionale organisation for et parti, som pr. 

1. august 2021 var opstillingsberettiget til folketingsvalg? 

Nej 

 

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere til opstillede kandidater i 

kalenderåret 2021 

Er der blandt de opstillede kandidater modtaget ét eller flere tilskud, som tilsammen overstiger 

21.900 kr. fra samme private tilskudsyder i kalenderåret 2021? 

Nej 



 

Erklæring om anonyme tilskud modtaget af de opstillede kandidater i kalenderåret 

2021 

Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonyme tilskud i kalenderåret 2021? 

Nej 

 

Erklæring om fyldestgørende oplysninger 

Det erklæres hermed, at ovenstående oplysninger vedrørende private og anonyme tilskud 

omfatter samtlige opstillede kandidater, der er omfattet af kandidatlistens indberetningspligt 

Ja 

Bilag (fortsat): 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: Enhedslisten - Næstved afdeling. 

Jeg underskriver bilaget som: Repræsentant for partiorganisation/-forening 

Dato 25-11-2022 

Hans Preben Petersen 


