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! Udfyldes af kommunen/regionen

Kommunens/regionens navn og adresse
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Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter
partistøtteloven - 2019
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Modtaget dato

Att:
CENTER FOR ØKONOMI OG PERSONALE
Kultur og Borgerservice
Aarhus Kommune

I KLE 84.00.10040 • Sagsidentifikation
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• Erklæring om påregnede og afholdte udgifter
• Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud
til kandidatlisten og opstillede kandidater i
kalenderåret 2018

2' 8000 Aarhus C
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På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2017 ansøges om
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2019

i Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse pa stemmesedlen ved valget
Nye Borgerlige

lo -

_!,

CVR-nummer

+"·37602418
I

Tilskudsbeløbet bedes overført til

! Pengeinstituttets navn

NemKonto

!

til politisk
arbejde
kalenderåret
2019 i
Erklæring
omat påregnede
udgifter
'Det
erklæres,
der i 2019 mindst
påregnes
afholdt udgifter
til ipolitisk
arbejde i kommunen/regionen med følgende beløb
Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde

Kr.

15.109,00 1

Ar

Tilskud til politisk arbejde i kommuneniregionen er senest modtaget i kalenderåret
Kr.
Det erklæres, at der i ovenfor angivne kalenderår mindst er afholdt udgifter til politisk
0,00
arbejde i kommunen/regionen med følgende beløb
Erklæringen om afholdte udgifter skal kun gives, hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret
2013 eller senere fra en kommune/region.

Dato og underskrift

Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter 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
� Repræsentant for partiorganisation/-forening
I
jNye
Borgerlige - Aarhus
Repræsentant for kandidatlisten
Dato og underskrift

08. Ol. 2019 Michael Bischoff

J

�

chq�L M<-5' Ch..,/1--/l-

�p

PO 001 ...2019 (11 /2018)
Udarbejdet af KL
Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet

Side 1 af 5

Bilag: Erklæring om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater i
kalenderåret 20'18
På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2019
Kandidatlist

i 20'17 ansøges om

uatget
I
I

Tilskud til kandidatlisten
Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i kalenderhret 2fr18
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget et eller flere tilskud, son']
tilsammen overstiqer 20.500 kr. i kalenderårel2018
Navn

. tilskudsyder

Oplysning orn.hvilken del aI partiet (kredsorganisation ,lakal partiarganisati*n r's.v.j tilsku4aet

Navn

r::r

ydetiil

. tilskudsyder

Adresse

o

tiiskudsyder

Oplysning om, hrrilken del af partiet (kredsorganisation ,lokal partiorganisaticn m.v,l tilskud<jet e:r ydettil
Navn . tilskudsyder

Adresse

n

tilskilds,/der

CIplysning a{fi, nviiken del af partiet (kredsorganisation, lokal partiarganisaticlr: {"r.v.} tilski-rdclel er ydet til

Navn . tilskudsyder

Adr"r*. til.krd.yd*
Cplysning *m. hvilken del af pariiet f kredsorganisation, lokal partiarganisatiori rn.r;.\ tilskurlr|ei er ydet til

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 partiorganisationer ivedkommende kommune/partiets øvrige organisationer, herunder kredsrrrganisationer, beliggende i vedkommqlQg*regiql, __

Erklæring om anonyme tilskud modtaget i kalendg,1årellQ_l-8

2018
,i_ Ngl_ , - .la, tøtgenOe
DensamledeStørrelseafsamtligemodtagneanonymetilskud,inklusiv"nonl,'*tir'l...,dm
Er der modtaget anonyme tilskud i kalenderåret

Den samlede størrelse af anonyme tilskud returneret til

l)-" r"*I"d" rtr"-|""

tilskudsyder.

anonyme tilskud overført til en konto rro.

l-

øxono*fogilno"* fil

---**1

rigsministeriet
|
.___
De'erforb,dfofkand'datlister(ikkekandidater)modatmodtageanonyme@l.z-ora;il
20.500 kr. Hvis en kandidatliste modtager et anonymt tilskud over beløbsgraansen, skal kandidatlisten returnere hele
tilskuddet til tilskudsyderen, og hvis det ikke er muligt, skal hele tilskuddet i stedet overføres til en konto hos Økonomioo lndenriosministeriet.
Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/den regionale organisation tor et parti, som pr. 1. august 2017 var
opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om anonyme tilskud tillige omfatte eventuelle lokale partiorganisationer i vedkommende kommune/pariiets øvrige organisationer, herunder kredsorganisationer, beliggende i
"f

I

|

I
I
I

I

|
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vedkommende region.

PO 001 ...2019 (1 1 t2A18\

Udarbejdet af KL
Godkendt at Økanami- ag lndenrigsministeriet

Tilskud til opetillede kandidater
Hvis tilskudsrnodtageren er den regionale organisation for et parti, som pr. 1. august 2O17 var opstillingsberettiget til folketingsValg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud modtaget af opstillede kandidater
tilligå omfatte samtlige kandidater, deropstiller for tilskudsmodtageren til fclketingsvalg.

t, , $aet kryds, hvis tilskudsmodtag ererl er den rqgianale
! i bgl_e]liget til folkeli.lgsvalg,_

arEanisalian trsr æt parti, $om pr. 1. august 2017 var opstillingsI

i

Bemærk, at hvis en kandidat, der opstiller til regionsrådsvalg eller folketingsvalg, tillige opstiller til kommunalbestyrelsesvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud, der skal indberetles regionalt, tillige
omfatte det eller de tilskud, kandidaten har modtaget til brug for kommunalbestyrelsesvalget.

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i kalen deråret 2018
Er der tra samme private tilskudsyder modtaget et eller tlere tilskud,
tilsammen overstiger 20"500 kr. i kalenderåretz}1&

**m i
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Navrr . tilskudsyder

,

' Nej

Adresse " tilskudsyder
Navn på kandidaten. der har modtaget tilskud

K^.d;rlat*Å

^'x

,iÅiet opiiirret trt

tøÅgenaie v'åV.j.

. tilskudsyder

Navn

Adresse " tilskudsvder
Nåvn

på

f

K#,d"t"" h* t*ret

"pstillet

t'l følge"de v"lgl

Navn 'tilskudsyder
Adresse

u

tilskudsyder

Navn påkandidaten, der har nrodtaget tilskud

KanrJidaten nar været opstillet til føigends valgr

Navn . tilskudsyder

Adresse

' tilskudsyder

Navn påkandidaten, der har modtaget tilskud

.Det skal oplyses, om kandidaten
har været opstillet til folketingsvalg, regionsvalg og/eller kommunalbestyrelsesvalg

Erklæring om anonyme tilst<ud modtaget i kalenderåret 2018
Er der blandt de opstillede kandidater modtaget anonym e ltl*kud

i

;,t';.d ;;;{;:,s.1kandidater.
Den samlede størrelse af anonyme tilskud
modtaget af ;;;,t;Åsr
opstillede kandidater,
samtlige ;;;it;*:ÅÅ:;;
^t
erklærincren vedrører
*.

iy'
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samtlige

Det erklæres hermed, at ovenstående
oven
oplysninger vedrørende private og anonyme tilskud omfatte r
opstillede
kandidater, der
de er omfattet af kandidattistens irtdberetnifiq*pli
JberetntfiE*p\gt
qp:il|re{s trslgi.{alet
>*****

-

**)

Dato og underskrift
;iiiesn;riåbsi;;åtrs $ 6 a os parti6

iiomnrunerYre

sningerne

anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver elter partistøtteloven og partiregnskabsloven. Ansøger
har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at kræve forkerte oplysniner rettet.
t) r;anis ali* * e nr; i
e nin g e n s n it v n
ne i r æ; e n tå t ia i i N ii o rg a n 6 atlant -t ar e nt^g
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I anledning af ansøgning om tilskud til politisk arbejde i kalenderåret 2A1g
Konn m

ir

i

nensr'regionens navn

Aarhus, Midtj yfland
til kandidatliste
regionsrådsvalgeti20l7
- Nye -Borgerlig.

|

_

D

l3'7

60241'8

|

|

er tilskudsbeløbet for kalenderåret 2019 overført til foreningens NemKonto (Registreret på ovenstående CVR-nummer)

Tilskudsbeløbet er beregnet på grundlag af kandidatlistens stemmetal ved kommunalbestyrelsesvalgeVregionsrådsvalget
i 2017. Tilskuddet tor 201 9 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 betingelserlor tilskud er opfyldt, jf. nedenfor og
vejledningen på bagsiden.
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Der ydes ikke tilskud til kandidatliste
end 100 stemmer, i Københavns Kor
Der ydes ikke tilskud til kandidatliste
stemmer ved valuet.

B

C

t

2A1

I

påregnes afholdt udgift

i
I

200.000,00i

mindst følgende beløb
Det tilskud, der kan udbetales far 201 9, er det laveste af beløbene
udgør således følgend e beløb

tk, eller {B)

og

Tilskud til politisk arbejde i konrnmune nlregionen er senest modt aget tar tølgende
kalenderår
;kudsmodtager tidligere har modtaget tilskud og
i(D)-(E) udfyldes kun, hvis tilsk
:r kalenderåret zArc eller senere tra en kom munel
$enest har modtaget tilskud for

tqjigt)
D

_ __
foi riårendeiåief ---*1K'

{hvor der senest
modtaget tilskud

er
fra

WyrrysU,svgtsgE

i kalend

(?))
F

erårel

(samme kalenderår som

__

i
I

-Lnt
i

i
I

|

Det ikke anvendte tilskudsbeløøb lor dette kalende rår udgør således 1ølgende be\øb
(D) + (E). Er {D) mindre end (E
E), eller er der senest modtaget tilskr-rdfra kommunenl
reoionen tør kalenderåret 2A133, sættes beløbet til 0 kr"
Det tilskud, der kan udbetales tar 2A1 9, udg ør heretter tølgende belø'*
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I ansøgningen er endvidere afgivet

Erklærin

om tilskud fra private tilskuds dere til kandidatlisten i kalenderårel 2A1&

Erklæring om ånonyme tilskud til kandidatlisten
Erklæring om tilskud tra private tilskudsyderc \rt
kalenderåret 2018

rl!!æt!l9_9!tel$yqte li$lqq

!!!

opslllede kandidater i kalenderåret

2018

Erklæring om, at oplysninger om private cg anonyme tilsktld lil n*p*till*de kandidater omfatter samtlige opstillede kandidater, der er amtattet at kandidatlistens
indberetninssoli

i Nej

t/

Ja

Ja

Nej

Hvis der er sat kryds i "ja" ved alle ovennævnte erklæringer, opfylder kandidatlisten derfor betingelserne for at få udbelalt
det tilskudsbeløb for 2019, der er anført ovenfor under (G), hvor{or 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 arbelde, 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 kommunalbestyrelsesvalgeVregionsrådsvalget 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.
Kom m u n al bestyre lse n/R e g o n s rådet har attentl
kommu nens/regionens hjem meside.
i

i

g gj a

rt {eller vil *{lilrQSlOttU

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

Dato 0g underskrift
0B . 01 .

2019 Michael Bischoff
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