
Sendes til kandidatlisten Oplyses ved henvendelse
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Kommunens/Regionens udbetaling af
tilskud til politisk arbejde
efter partistøtteloven for 2022

anledning af ansøgning om tilskud til politisk arbejde i kalenderåret 2022 i
Kommunens/Regionens navn
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til kandidatliste
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebelegnelse på stemmesedlen ved kommunalbestyrelsesvalget/
regions rådsvalgei i 2021
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CVR-nummer
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er tilskudsbeløbet for kalenderåret 2022 overført til foreningens NemKonto (registreret på ovenstående CVR-nummer)

Ttekudsbelebet er beregnet på grundlag af kandidatlistens stemmetal ved kommunalbestyrelsesvalgBfregionsrådsvalget
i 2021. Tilskuddet^for 2022 udgør 7, 75 kr. pr. stemme ved kommunalbestyrelsesvalg, henholdsvis 5 kr. pr. stemme ved
regionsrådsvalg Tilskud kan dog kun udbetales, i det omfang de øvrige betingelser for tilskud er opfyldt, jf. nedenfor og
tilhørende vejledning.

Antal stemmer
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Ganget med kr.
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Tilskuddet for 2022 udgør højst følgende
beløb

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.
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Kandidatlisten påregner i 2022 at afholde udgifter til politisk arbejde i kommunen/
regionen med mindst følgende beløb

Det tilskud, der kan udbetales til kandidatlisten for 2022. er det laveste af beløbene
(A) eller (B) og udgør således følgende beløb

(D) og (E) udfyldes kun, hvis tilskudsmodtageren (kandidatlisten) tidligere har
modtaget tilskud og senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2017 eller senere
fra en kommune/region

Kandidatlisten har senest modtaget tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen
for følgende kalenderår
For kalenderåret (hvor
kandidatlisten senest har

modtaget tilskud fra
kommunen/regionen)
l kalenderåret

(samme kalenderår som i
(D))
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har kandidatlisten modtaget tilskud
til politisk arbejde i kommunen/
regionen med følgende beløb

har kandidatlisten 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 2017, sættes beløbet til O kr.

Det tilskud, der kan udbetales til kandidatlisten for 2022, udgør herefter følgende
beløb (C) - (F)

Kr.

&. ^2(5, oo

Kr.

Kr.
^.000 00
&.^0 fiQ

A7

Kr.

Kr.

Kr.

o
Kr.

i.Qiio, c>o

P0002_2022 (12/2021)

Udarbejdet af KL

Godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet
Side 1 af 3


