Udfyldes af kommunen/regionen
Modtaget dato

Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers C

KLE 84.00.10Ø40 • Sagsidentifikation

• Ansøgning om tilskud til politisk arbejde efter
partistøtteloven - 2017
• Erklæring om påregnede og afholdte udgifter
• Erklæring om tilskud fra private og anonyme
tilskudsydere

5 70 84 10 0 383 27

Kommunens/regionens navn og adresse

På grundlag af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalget/regionsrådsvalget i 2013 ansøges om
tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen i kalenderåret 2017
Kandidatlistens bogstavbetegnelse og listebetegnelse på stemmesedlen ved valget

CVR-nummer

A - Socialdemokratiet

38392050

Tilskudsbeløbet bedes overført til
Pengeinstituttets navn

NemKonto

Arbejdernes Landsbank, Randers

5395 - 0318851

Erklæring om påregnede udgifter til politisk arbejde i kalenderåret 2017
Det erklæres, at der i 2017 mindst påregnes afholdt udgifter til politisk arbejde i kommunen/regionen med følgende beløb

Kr.

250.000,00

Erklæring om afholdte udgifter til politisk arbejde
År

Tilskud til politisk arbejde i kommunen/regionen er senest modtaget i kalenderåret
Det erklæres, at der i ovenfor angivne kalenderår mindst er afholdt udgifter til politisk
arbejde i kommunen/regionen med følgende beløb

2016
Kr.

190.000,00

Erklæringen om afholdte udgifter skal kun gives, hvis tilskudsmodtageren senest har modtaget tilskud for kalenderåret 2009 eller
senere fra en kommune/region.

Erklæring om tilskud fra private tilskudsydere i kalenderåret 2016
Er der fra samme private tilskudsyder modtaget ét eller flere tilskud, som tilsammen
overstiger 20.000 kr. i kalenderåret 2016

✔

Nej

Ja

✔

Nej

Ja

Hvis ja, oplyses tilskudsyderens navn og adresse

Erklæring om modtagelse af anonyme tilskud i kalenderåret 2016
Er der modtaget anonyme tilskud i kalenderåret 2016

I alt kr.

Hvis ja, oplyses den samlede størrelse af anonyme tilskud
Størrelsen af hvert enkelt anonymt tilskud på mere end 20.000 kr.
Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Hvis tilskudsmodtageren er kommuneorganisation/regionsorganisation for et parti, som pr. 1. august 2016 var opstillingsberettiget til folketingsvalg, skal oplysningerne om private og anonyme tilskud tillige omfatte partiets eventuelle lokale partiorganisationer i vedkommende
kommune/kredsorganisationer i vedkommende region.

Kommunen/regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ansøgning om tilskud. Oplysningerne anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver efter partistøtteloven. Ansøger har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger kommunen/regionen behandler og har ret til at kræve forkerte oplysninger rettet.

Dato og underskrift
Ovenstående oplysninger afgives under strafansvar efter partistøttelovens § 14 a.
Organisationens/foreningens navn
Repræsentant for partiorganisation/-forening
Socialdemokratiet
i Randers
Kontaktperson/repræsentant for kandidatlisten

✔

Dato og underskrift

10. februar 2016, Jan Sørensen, kasserer
PO 001_2017 (11/2016)
Udarbejdet af KL
Godkendt af Social- og Indenrigsministeriet
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