STATSMINISTERIET

Oplysningsskema vedr. ministres personlige interesser.
Nærværende oplysningsskema har til formål at sikre den størst mulige åbenhed omkring
ministres personlige økonomiske forhold mv. og derved medvirke til at sikre den
almindelige tillid til, at ministrenes embedsførelse ikke påvirkes af usaglige hensyn.
Oplysningsskemaet udfyldes og sendes til Statsministeriet senest 1 måned efter ministerens
tiltræden.
Oplysningsskemaet skal opdateres i sin helhed én gang årligt. I øvrigt vil væsentlige
ændringer i ministerens interesser kunne meddeles løbende over for Statsministeriet.
Det udfyldte oplysningsskema offentliggøres på Statsministeriets internethjemmeside.
Skulle ministeren på baggrund af regler om tavshedspligt eller i andre helt særlige tilfælde
føle sig afskåret fra at angive oplysninger, som ellers skulle angives i skemaet, skal
ministeren orientere Statsministeriet herom.
Eventuelle spørgsmål, ministeren måtte have til udfyldning af skemaet, kan rettes til
Statsministeriets departementschef.
Oplysningerne i nærværende skema vedrører:
Forsvarsminister Trine Bramsen
(ministerpost og navn)

Samtykkeerklæring
Undertegnede samtykker i, at de oplysninger, som angives i det følgende, kan
registreres og offentliggøres ved Statsministeriets foranstaltning.
Ministeren:
26. august 2021 (sign.)
(dato og underskrift)

-2-

1. Hverv
Oplysninger om aktuelle hverv samt om hverv, ministeren har beklædt de seneste 5 år.
Ved hverv forstås lønnede såvel som ulønnede stillinger, tillidsposter og lignende.
Opmærksomheden henledes på § 8 i lov om vederlag og pension mv. for ministre, hvorefter en minister i
forbindelse med sin udnævnelse som udgangspunkt vil skulle fratræde alle hverv i offentlige eller private
virksomheders, foretagenders eller institutioners tjeneste, og hvorefter en minister ikke kan påtage sig nye
hverv i sin ministerperiode.
Der vil således skulle gives oplysninger om hverv, som ministeren besad forud for ministertiden, samt om
eventuelle hverv, som ministeren helt undtagelsesvis – med statsministerens tilladelse og med Folketingets
indforståelse – har beholdt, herunder i form af orlov eller lignende, efter at være tiltrådt som minister.
Oplysninger om hverv, som ligger mere end 5 år tilbage i tiden, samt om ministerens eventuelle
medlemskab af Folketinget skal ikke angives.
Hvervets betegnelse, hvervgivers navn samt tidspunkt for hvervet angives.
-

Bestyrelsesmedlem, HF/VUC FYN, 2018-2019
Kritisk revisor, Den Socialdemokratiske Folketingsgruppe 2011-2019

2. Selvstændig virksomhed
Oplysninger om aktuel selvstændig virksomhed med en årlig omsætning på over 50.000 kr. skal angives.
Arten af virksomhed samt virksomhedens eventuelle navn og CVR-nummer angives.
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3. Selskabsinteresser mv.
Oplysninger om aktuelle investeringer og andre økonomiske interesser i enkelte virksomheder eller i
enkelte brancher.
Interesser, som på tidspunktet for udfyldelse af nærværende skema ikke vurderes at overstige 50.000 kr.,
skal ikke angives.
Interessens karakter, navn og CVR-nummer på selskab mv. eller beskrivelse af branchen samt den anslåede
værdi af interessen på tidspunktet for udfyldning af nærværende skema angives. For rate- og
kapitalpensionsdepoter, hvor man selv forestår investeringen, bør denne angives på samme måde som
øvrige selskabsinteresser.
Der henvises i øvrigt til, at Erhvervsstyrelsens offentlige registre indeholder oplysninger om bl.a.
selskabers legale og reelle ejere.

4. Aftaler med tidligere eller fremtidige arbejdsgivere
Oplysninger om aftaler af økonomisk karakter med tidligere eller fremtidige arbejdsgivere, som ikke har
karakter af almindelig lønudbetaling, overarbejdshonorering, pensionsindbetaling eller lignende
sædvanlige ydelser, samt oplysninger om aftaler om ansættelse eller lignende med en fremtidig
arbejdsgiver.
Aftaler, som vedrører forhold, der ligger mere end 5 år tilbage i tiden, skal ikke oplyses.
Det bemærkes, at oplysninger om ansættelsesforhold, herunder ansættelser i forhold til hvilke ministeren
har orlov, vil være omfattet af pkt. 1 om hverv ovenfor.
Karakteren af aftalen og arbejdsgiverens navn angives.
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5. Medlemskab af foreninger mv.
Oplysninger om aktuelle medlemskaber af frivillige foreninger, interesseorganisationer, VL-grupper og
lignende angives.
Karakteren af foreningen samt foreningens navn angives.
-

Medlem af DJØF

6. Ægtefælles eller samlevendes lønnede hverv
Oplysninger om ministerens ægtefælles eller samlevers eventuelle lønnede stillinger, tillidsposter og
lignende.
Alene oplysninger om aktuelle forhold angives.
Stillingsbetegnelse og arbejds- eller hvervgivers navn angives.
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7. Ægtefælles eller samlevers selvstændige indtægtsgivende virksomhed
Oplysninger om ministerens ægtefælles eller samlevers eventuelle selvstændige indtægtsgivende
virksomhed.
Oplysninger om virksomhed med en årlig omsætning på under 50.000 kr. angives ikke.
Alene oplysninger om aktuelle forhold angives.
Arten af virksomhed samt virksomhedens navn og CVR-nummer angives.

8. Ægtefælles eller samlevers selskabsinteresser mv.
Oplysninger om ministerens ægtefælles eller samlevers aktuelle investeringer og andre økonomiske
interesser i enkelte virksomheder eller i enkelte brancher.
Interesser som på tidpunktet for udfyldelse af nærværende skema ikke overstiger 50.000 kr. skal ikke
angives.
Interessens karakter, navn og CVR-nummer på selskab mv. eller beskrivelse af branchen samt den anslåede
værdi af interessen angives. For rate- og kapitalpensionsdepoter, hvor man selv forestår investeringen, bør
denne angives på samme måde som øvrige selskabsinteresser.
Der henvises i øvrigt til, at Erhvervsstyrelsens offentlige registre indeholder oplysninger om bl.a.
selskabers legale og reelle ejere.

