


Bilag: Dato og underskrift 

Oplysningerne i bilaget afgives under strafansvar efter partiregnskabslovens § 6 a 
og partist,attelovens § 14 a 

Kommunen/regionen kan behandle oplysninger om personer, der indgiver ans0gning om 
tilskud. Oplysningerne anvendes af kommunen/regionen til administration af opgaver efter 
partist0tteloven og partlregnskabsloven. Ans0ger har ret til at fa at vide, hvllke 
personoplysninger kommunen/regionen behandler, og har ret til at krreve forkerte 
oplysninger rettet. 

Organisationens/foreningens navn 

Jeg underskriver bilaget som 

Fornavn 

Efternavn 

Dato 

Liberal Alliance Skagerak 

Reprresentant for partiorganisation/-forening 

12-12-2018

Vejledning til ans0gningsskema og bilag 

Generelle regler 

Bemrerk, at der er kommet nye regler pa partist0tteomradet. De nye regler tradte i kraft den 
1. juli 2017. Det betyder bl.a., at ved ans0gning om partist0tte for 2018 grelder dels de
gamle regler, dels de nye regler. (Ved ansf/Jgning om partist0tte for 2019 vii det alene vrere

de nye regler, der finder anvendelse.)
Derudover bemrerkes, at bel0bsgrrensen, der relaterer sig til, hvornar der er oplysningspligt
om private tilskud og forbud mod anonyme tilskud, fra den 1. januar 2018 skal reguleres.
Ved private og anonyme tilskud modtaget i 2017 er bel0bsgrrensen saledes som hidtil 20.000
kr.
Ved private og anonyme tilskud modtaget i 2018 er bel0bsgrrensen som f0lge af reguleringen
20.500 kr. Det f0lger af § 1 i bekendtg0relse nr. 1193 af 10. november 2017 om regulering af
bel0b i partiregnskabsloven og partist0tteloven i 2018.

Vejledning til ans,agningsskema 

Tilskudsberettigede og tilskuddets st,arrelse 
En kandidatliste, der har deltaget i kommunalbestyrelsesvalget i 2017, har ret til tilskud 
til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen i arene 2018-2021. 
Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har faet frerre end 100 stemmer, i K0benhavns 
Kommune frerre end 500 stemmer, ved valget. 
Til kandidatlister, som i henhold til den kommunale og regionale valglov indgik i et 
listeforbund, ydes tilskud, hvis listeforbundet har faet 100 stemmer, i K0benhavns Kommune 
500 stemmer, eller derover. 
En kandidatliste, der har deltaget i regionsr�dsvalget i 2017, har ret til tilskud til 
kandidatlistens politiske arbejde i regionen i arene 2018-2021. 
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