
 
 

Beskæftigelsesministeriet 

Ved Stranden 8 

1061 København K 

 

T +45 72 20 50 00 

E bm@bm.dk 

www.bm.dk 

 

CVR 10172748 

 

 

 

28. marts 2018 

 

J.nr. 2018-1400 

 

Folketingets Beskæftigelsesudvalg 
lov@ft.dk 
 
Finn Sørensen 
Finn.S@ft.dk 

 

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 23. februar 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 
301 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Finn Sø-
rensen (EL). 
 
Spørgsmål nr. 301: 

”På baggrund af omtalen i Ekstrabladet den 21. februar 2018 af ministerens 
modtagelse af gratis koncertbilletter bedes ministeren redegøre for, hvilken 
tjenstlig begrundelse, som ligger til grund for at ministeren har modtaget de 
omtalte koncert-billetter? Ministeren bedes ligeledes opgøre værdien af de 
koncertbilletter, han har modtaget i sin tid som beskæftigelsesminister, samt 
de skattetekniske omstændigheder omkring modtagelse af de nævnte koncertbillet-
ter? 
Der henvises til: ttps://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/koncertkongen- 
troels-lund-vaelter-sig-i-gratis-billetter/7049227” 
 
Svar: 

1. Der henvises i den artikel i Ekstra Bladet, der henvises til i spørgsmålet, at jeg 
ifølge åbenhedsordningen siden januar 2017 har modtaget billetter til ”ti eftertrag-
tede koncerter” i min egenskab af minister. 
 
For at sikre åbenhed og undgå eventuelle misforståelser om, hvilke arrangementer 
der er tale om, kan det oplyses, at det fremgår af åbenhedsordningen, at jeg siden 
den 1. januar 2017 har deltaget i følgende koncerter, teaterforestillinger, revyer, 
prisuddelinger og sportsbegivenheder: 
 

1. Sport 2017 – Sportens Gallashow, Herning 
2. Koncert med Depeche Mode, Royal Arena  
3. Brøndby IF – FC Nordsjælland, Brøndby  
4. Gallapremiere på My Little Pony, København  
5. Koncert med The Rolling Stones, Parken  
6. Festkoncerten Reformationen 500 år, København 
7. Koncert med Sting, Royal Arena 
8. Grand Départ, Tour de France, Düsseldorf 
9. Koncert med Celine Dion, Royal Arena 
10. Koncert med Bryan Adams, Helsingør 
11. Middag og Koncert ”Elvis in Concert”, Herning 
12. Middag og premiereforestilling, Cirkusrevyen, Klampenborg 
13. Middag og Pokalfinale, Telia Parken, København 
14. Koncert med National Orchestra of Belgium, Den Sorte Diamant 
15. Koncert med Metallica, Royal Arena 
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16. Premiereforestillingen Livsens Ondskab, Nørrebro Teater 
17. Sport 2016, Herning 
18. Åbning af European Capital of Culture Aarhus 2017, Aarhus 
19. Landskamp (Danmark-Polen), København 
20. Præmiereforestillingen Chicago, Det Ny Teater 
21. Koncert med Volbeat  
22. FCK vs BIF, Telia Parken 
23. 6-dagesløb i Ballerup 

 
Det bemærkes i forlængelse heraf, at jeg den 19. december 2017 deltog i arrange-
mentet ”De Største Øjeblikke” i Operaen, landskampen Danmark-Rumænien, som 
fandt sted i Telia Parken den 8. oktober 2017, og Gallapremieren på The Dark To-
wer den 15. august 2017, hvilket ved en beklagelig fejl ikke er blevet angivet under 
åbenhedsordningen. 
 
Jeg ligger i øvrigt ikke inde med oplysninger om den nærmere værdi af arrange-
menterne. 
 
Det bemærkes herudover for god ordens skyld, at det under åbenhedsordningens 
gaveliste er angivet, at jeg har modtaget billetter til en Rammstein-koncert. Jeg del-
tog imidlertid ikke i arrangementet.   
 
Det bemærkes endelig, at Beskæftigelsesministeriet i anledning af den aktuelle in-
teresse for åbenhedsordningen – som jeg synes er sund og nyttig – har konstateret, 
at ministeriet gennem en årrække i flere tilfælde har angivet arrangementer, som 
skiftende beskæftigelsesministre har deltaget i, både på listen over gaver og på li-
sten over mine officielle repræsentative opgaver. Dette vil der nu blive rettet op på, 
så arrangementerne fremover kun fremgår ét sted med henblik på at undgå misfor-
ståelser. 
 
2. Jeg kan mere generelt oplyse, at offentliggørelse af oplysninger om ministres 
udgifter og aktiviteter sker på grundlag af den åbenhedsordning, som blev indført i 
juni 2009, og som er et led i en politisk aftale indgået den 30. april 2009 mellem 
den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folke-
parti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Formålet 
med åbenhedsordningen er at sikre større åbenhed og styrke den demokratiske kon-
trol med ministrene.  
 
Åbenhedsordningen indebærer, at der inden for hvert enkelt ministerområde løben-
de offentliggøres en række oplysninger om vedkommende ministers udgifter og ak-
tiviteter.  
 
Det drejer sig om oplysninger om, hvilke rejser en minister har foretaget med angi-
velse af de hermed forbundne udgifter samt om, hvad ministeren har givet og mod-
taget af gaver, og hvad ministeren herudover har anvendt på repræsentation. End-
videre indebærer åbenhedsordningen, at der dels offentliggøres bagudrettede op-
lysninger om ministres officielle repræsentative opgaver, såsom deltagelse i kon-
certer, fodboldkampe, biografpremierer og jagtture. mv., dels offentliggøres oplys-
ninger om den kommende måneds officielle ministeraktiviteter, såsom planlagt del-
tagelse i konferencer, deltagelse i Folketingets spørgetid, samråd i Folketinget, 
pressemøder, besøg fra udlandet og tjenesterejser mv.  
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Åbenhedsordningen er i øvrigt nærmere beskrevet i en vejledning, som Statsmini-
steriet udsendte den 3. juni 2009. Både den politiske aftale og Statsministeriets vej-
ledning vedlægges til orientering.  
 
For så vidt angår ministres officielle repræsentative opgaver, som spørgsmålet om-
handler, fremgår det af den nævnte vejledning, at ministerens deltagelse i arrange-
menter af officiel repræsentativ karakter skal forstås som ministerens varetagelse – 
som led i ministerhvervet – af en række forskelligartede officielle repræsentative 
opgaver. Der skal anlægges en bred forståelse af begrebet arrangementer af officiel 
repræsentativ karakter. Det er derfor udgangspunktet, at alle arrangementer med 
repræsentative elementer, hvor ministeren inviteres til at deltage i sin egenskab af 
minister og/eller repræsentant for regeringen, er omfattet af denne kategori. 
 
Det fremgår videre af vejledningen, at arrangementer af officiel repræsentativ ka-
rakter – der både kan falde inden for og uden for ministerens ressortområde – ek-
sempelvis kan være en ministers deltagelse i middage, eventuelt i forbindelse med 
et årsmøde eller lignende. Også koncerter, fodboldkampe, biografpremierer, golfar-
rangementer og jagtture er omfattet.  
 
Det er således forudsat i vejledningen, at det er en naturlig del af en ministers virke 
at deltage i denne type arrangementer. 
 
For så vidt angår den del af spørgsmålet, der omhandler skattemæssige forhold, kan 
det oplyses, at det fremgår af Skatteministeriets notat af 22. november 2016 om 
ministre og skattespørgsmål, at deltagelse i sportslige eller kulturelle arrangementer 
som led i varetagelsen af hvervet som minister som udgangspunkt er skattefri. Re-
geringsmedlemmer, der for eksempel deltager i en officiel middag for en uden-
landsk gæst med efterfølgende besøg i Det Kongelige Teater, vil ikke blive beskat-
tet i den anledning. Tilsvarende vil en minister ikke skulle beskattes i forbindelse 
med sportslige eller kulturelle arrangementer, der har tilknytning til den pågælden-
des ressort. Det fremgår videre af Skatteministeriets notat, at i en række tilfælde, 
hvor en minister er inviteret til at deltage i et kulturelt eller sportsligt arrangement i 
reklameøjemed med det formål at ”kaste glans” over arrangementet, eller at gøre 
pressen interesseret i det, vil beskatning også være udelukket. Det gælder særligt, 
hvis deltagelsen samtidig er udtryk for en politisk tilkendegivelse. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Troels Lund Poulsen 
 


