
Statsministeriets forestilling 
om 

udnævnelse af et nyt ministerium 
 
 

 
Efter at det den 16. september 2011 har behaget Deres 
Majestæt at modtage den af statsminister Lars Løkke 
Rasmussen på det samlede ministeriums vegne indgivne 
afskedsbegæring, tillader jeg mig, i henhold til hvad jeg 
har haft den ære at redegøre for over for Deres 
Majestæt, at indstille: 
 
at det må behage Deres Majestæt 
at udnævne undertegnede medlem af Folketinget Helle 
Thorning-Schmidt til statsminister, 
at afskedige i nåde  
statsminister Lars Løkke Rasmussen, Kommandør af 1. 
grad af Dannebrogordenen,  
justitsminister Lars Barfoed, Kommandør af 
Dannebrogordenen, 
finansminister Claus Hjort Frederiksen,  
udenrigsminister Lene Espersen, Kommandør af 1. grad 
af Dannebrogordenen, 
kulturminister og kirkeminister Per Stig Møller, 
Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen, 
økonomi- og erhvervsminister Brian Arthur Mikkelsen, 
Kommandør af Dannebrogordenen,  
undervisningsminister Troels Lund Poulsen, 
Kommandør af Dannebrogordenen, 
indenrigs- og sundhedsminister Bertel Geismar Haarder, 
Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen,  
transportminister Hans Christian Schmidt, Kommandør 
af 1. grad af Dannebrogordenen,  
beskæftigelsesminister Inger Støjberg, 
miljøminister og minister for nordisk samarbejde Karen 
Ellemann, 



klima- og energiminister og minister for ligestilling 
Lykke Friis, 
forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, Ridder af 
Dannebrogordenen, 
minister for flygtninge, indvandrere og integration og 
minister for udviklingsbistand Søren Pind, 
minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Henrik 
Høegh, Ridder af Dannebrogordenen, 
socialminister Benedikte Kiær, 
minister for videnskab, teknologi og udvikling Charlotte 
Sahl-Madsen og  
skatteminister Peter Christensen 
fra de dem hidtil betroede ministerstillinger 
 
at bestemme 
at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og 
Landdistrikter, således at der til dette ministerium 
overføres følgende sagsområder: 
 
fra Socialministeriet: 
ressortansvaret for sager vedrørende almene boliger, 
studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat 
udlejning og byfornyelse, inklusive de til området 
hørende institutioner m.v., herunder Center for 
Boligsocial Udvikling, 
 
fra Økonomi- og Erhvervsministeriet: 
ressortansvaret for boligområdet, herunder ejerboliger og 
andelsboliger m.v., 
 
fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet: 
ressortansvaret for sager vedrørende regional- og 
landdistrikter, herunder den regionalpolitiske rede-
gørelse, puljer til fremme af bosætning, samt det koordi-
nerende ansvar for landdistriktspolitikken, 
 
 



fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: 
ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af 
politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper, 
 
at bestemme 
at det eksisterende Ministerium for Videnskab, Teknolo-
gi og Udvikling omdannes til et Ministerium for Forsk-
ning, Innovation og Videregående Uddannelser, således 
at der til dette ministerium overføres følgende 
sagsområder: 
 
fra Undervisningsministeriet: 
ressortansvaret for sager vedrørende videregående 
uddannelser på professionsbachelorniveau, herunder de 
videregående uddannelser for voksne under åben 
uddannelse, inklusive de til området hørende institu-
tioner m.v., 

 
fra Kulturministeriet: 
ressortansvaret for sager vedrørende lov om 
videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner 
under Kulturministeriet og lov om Danmarks 
Biblioteksskole, inklusive de af loven omfattede 
institutioner, samt kunstneriske uddannelser, som 
modtager tilskud fra Kulturministeriet, dog bortset fra 
Statens Teaterskole, Filmskolen, Kunstakademiets 
Billedkunstskole samt musikkonservatorierne,  
 
fra Økonomi- og Erhvervsministeriet: 
ressortansvaret for sager vedrørende maritime 
uddannelser,  
 
at bestemme 
at betegnelsen for Socialministeriet ændres til Social- og 
Integrationsministeriet, således at der til dette ministe-
rium overføres følgende sagsområder: 
 



fra Justitsministeriet: 
Familiestyrelsen med tilhørende sagsområder, 

 
fra Beskæftigelsesministeriet: 
ressortansvaret for sager vedrørende ydelser til personer, 
der permanent er uden for arbejdsmarkedet, bortset fra 
efterløn m.v., samt en række særydelser, herunder 
folkepension, førtidspension, boligstøtte, børnetilskud 
samt hjælp til betaling af enkeltudgifter efter aktivloven, 
inklusiv de til området hørende institutioner m.v., 
 
fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integra-
tion: 
ressortansvaret for sager vedrørende integrationspolitik, 
forebyggelse af radikalisering og integrationsanalyser, 
inklusive de til området hørende institutioner m.v., 

 
at bestemme 
at der oprettes et Økonomi- og Indenrigsministerium, 
således at der til dette ministerium overføres følgende 
sagsområder: 
 
fra Finansministeriet: 
sager vedrørende udarbejdelse af konjunkturovervåg-
ning og vurdering, international økonomi, bortset fra 
EU’s budget og finansielle perspektiver, 
 
fra Økonomi- og Erhvervsministeriet: 
sager vedrørende statistik og makroøkonomi, inklusive 
Danmarks Statistik og Det Økonomiske Råd, 
 
fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet: 
ressortansvaret for sager vedrørende indenrigsområdet, 
inklusive de til området hørende institutioner m.v., 
 
 
 



at bestemme 
det hidtidige Økonomi- og Erhvervsministerium 
omdannes til et Erhvervs- og Vækstministerium, 
 
at bestemme 
at det hidtidige Indenrigs- og Sundhedsministerium om-
dannes til et Ministerium for Sundhed og Forebyggelse, 
således at der til dette ministerium overføres 
ressortansvaret for sager vedrørende området for 
sundhed og forebyggelse, inklusive de til området 
hørende institutioner m.v., 

 
at bestemme  
at det hidtidige Klima- og Energiministerium omdannes 
til et Klima-, Energi- og Bygningsministerium, således 
at der til dette ministerium overføres følgende 
sagsområder: 
 
fra Finansministeriet: 
ressortansvaret for administration af statens kontor-
ejendomme, 
 
fra Ministeriet for Forskning, Innovation og 
Videregående Uddannelser: 
ressortansvaret for administration af universitetsbyg-
ninger, 
 
fra Erhvervsministeriet: 
ressortansvaret for sager vedrørende byggeri, herunder 
bygningsreglement og forsøgsbyggeri, 

 
at bestemme 
at det hidtidige Undervisningsministerium omdannes til 
et Ministerium for Børn og Undervisning, således at der 
til dette ministerium overfølgende sagsområder: 
 
 



fra Social- og Integrationsministeriet: 
ressortansvaret for sager vedrørende dag-, fritids- og 
klubtilbud til børn og unge,  
 
fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integra-
tion: 
sager vedrørende danskundervisning som andetsprog, 
 
fra Økonomi- og Indenrigsministeriet: 
sager vedrørende nationale mindretal, 
 
at bestemme 
at det hidtidige Ministerium for Flygtninge, Indvandrere 
og Integration nedlægges, således at de til dette 
ministerium hørende forretninger overføres på følgende 
måde: 
 
til Justitsministeriet: 
ressortansvaret for sager vedrørende udlændinge-
området, herunder sager vedrørende asyl, humanitær 
opholdstilladelse, familiesammenføring, EU og indføds-
ret, inklusive de til området hørende institutioner m.v., 
 
til Beskæftigelsesministeriet: 
ressortansvaret for sager vedrørende integration af 
flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet og i 
uddannelsessystemet, herunder introduktionsprogram-
met, samt sager vedrørende ophold på baggrund af 
beskæftigelse, herunder greencard-ordningen, au pair-
ordningen, jobkort, studietilladelser m.v., inklusive de til 
området hørende institutioner m.v., 
 
at bestemme 
at betegnelsen for Kirkeministeriet ændres til Ministeriet 
for Ligestilling og Kirke, 
 
 



at bestemme  
at IT- og Telestyrelsen nedlægges, og at de hertil 
hørende forretninger overføres på følgende måde: 
 
til Erhvervs- og Vækstministeriet: 
ressortansvaret for tele- og internetregulering samt 
administration af frekvenser, 
 
til Forsvarsministeriet: 
ressortansvaret for sager vedrørende beskyttelse af 
kritisk it-infrastruktur samt statens varslingstjeneste for 
internettrusler GovCert,  
 
til Finansministeriet: 
ressortansvaret for it-politik, herunder sager vedrørende 
digital kommunikation med borgere og virksomheder, 
 
til Økonomi- og Indenrigsministeriet: 
ressortansvaret for visse opgaver vedrørende it-moderni-
sering og digitaliseringsmæssige forhold, 
 
at bestemme 
at Farvandsvæsenet nedlægges, og at de hertil hørende 
forretninger overføres på følgende måde: 
 
til Erhvervs- og Vækstministeriet: 
Det Statslige Lodsvæsen og Lodstilsynet med tilhørende 
sagsområder samt sager vedrørende afmærkning af 
farvande, navigation og støtte til søfarende m.v., 
 
til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet: 
ressortansvaret for sager vedrørende oceanografi, 
 
til Miljøministeriet: 
ressortansvaret vedrørende søopmåling, 
 
 



at udnævne  
forhenværende minister, medlem af Folketinget 
Margrethe Vestager Hansen til økonomi- og 
indenrigsminister, 
medlem af Folketinget Villy Søvndal til 
udenrigsminister,  
medlem af Folketinget Bjarne Fog Corydon til 
finansminister, 
medlem af Folketinget Ole Christian Liep Sohn til 
erhvervs- og vækstminister, 
medlem af Folketinget Morten Bødskov til 
justitsminister, 
medlem af Folketinget Morten Østergaard Kristensen til 
minister for forskning, innovation og videregående 
uddannelser, 
medlem af Folketinget Thor Möger Pedersen til 
skatteminister, 
forhenværende minister, medlem af Folketinget Henrik 
Dam Kristensen til transportminister, 
medlem af Folketinget Carsten Mogens Hansen til 
minister for by, bolig og landdistrikter, 
medlem af Folketinget Mette Frederiksen til 
beskæftigelsesminister, 
medlem af Folketinget Christine Edda Antorini til 
børne- og undervisningsminister, 
medlem af Folketinget Mette Gjerskov til minister for 
fødevarer, landbrug og fiskeri, 
medlem af Folketinget Karen Angelo Hækkerup til 
social- og integrationsminister, 
medlem af Folketinget Martin Lidegaard til klima-, 
energi- og bygningsminister, 
medlem af Folketinget Pia Olsen Dyhr til handels- og 
investeringsminister, 
at bestemme 
at følgende under udenrigsministeren hørende områder 
henlægges til handels- og investeringsministeren: sager 
vedrørende opgaveløsning for private virksomheder 



inden for eksport, internationalisering og investerings-
fremme, herunder danske innovationscentre i udlandet, 
udnævnelse af eksportambassadører samt Eksportrådets 
netværk og partnerskaber for så vidt angår eksport-
fremme og tiltrækning af udenlandske investeringer, 
at bestemme 
at den departementale ekspedition af sager vedrørende 
disse forretningsområder sker i Udenrigsministeriet 
under ledelse af handels- og investeringsministeren og 
på dennes ansvar, 
at udnævne 
medlem af Folketinget Astrid Krag Kristensen til 
minister for sundhed og forebyggelse, 
medlem af Folketinget Nick Hækkerup til 
forsvarsminister, 
medlem af Folketinget Ida Margrete Meier Auken til 
miljøminister, 
medlem af Folketinget Nicolai Halby Wammen til 
europaminister, 
at bestemme 
at følgende under udenrigsministeren hørende områder 
henlægges til europaministeren: sager vedrørende 
europapolitiske opgaver, herunder det danske EU-
formandskab, samt danske handelspolitiske interesser, 
at bestemme 
at den departementale ekspedition af sager vedrørende 
disse forretningsområder sker i Udenrigsministeriet 
under ledelse af europaministeren og på dennes ansvar,  
at udnævne 
medlem af Folketinget Manu Sareen til minister for 
ligestilling og kirke og minister for nordisk samarbejde, 
medlem af Folketinget Christian Friis Bach til minister 
for udviklingsbistand, 
 
 
 
 



at bestemme 
at den departementale ekspedition af sager vedrørende 
såvel multilateral som bilateral udviklingsbistand til 
udviklingslandene og østlandene fortsat sker i 
Udenrigsministeriet under ledelse af ministeren for 
udviklingsbistand og på dennes ansvar, 
at udnævne 
medlem af Folketinget, Ridder af Dannebrogordenen, 
Uffe Elbæk til kulturminister, 

 
at bestemme 
at ressortansvaret for lov om Dagbladsnævnet overføres 
fra Statsministeriet til Kulturministeriet, 
 
at bestemme 
at ressortansvaret for slotte og haver overføres fra 
Finansministeriet til Kulturministeriet, 
 
at bestemme 
at ressortansvaret for tværgående koordinering af 
aktiviteter vedrørende klimatilpasning overføres fra 
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet til Miljømini-
steriet, 
 
at bestemme 
at ressortansvaret for Ligestillingsafdelingen med 
tilhørende sagsområder overføres fra Klima-, Energi- og 
Bygningsministeriet til Kirkeministeriet, 
 
at bestemme 
at sager vedrørende folkeoplysning, herunder folkehøj-
skoler, jf. lov om frie kostskoler, overføres fra Mini-
steriet for Undervisning og Børn til Kulturministeriet, 
 
at bestemme 
at ressortansvaret for Center for Kultur og Udvikling 
overføres fra Kulturministeriet til Udenrigsministeriet, 



 
at bestemme 
at ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration 
af politikken for tilskud til Lokale Aktionsgrupper 
overføres fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 
 
I forventning om, at denne indstilling må vinde Deres 
Majestæts bifald, tillader jeg mig at forelægge de 
fornødne ekspeditioner til Deres Majestæts underskrift. 
 
 
Statsministeriet, den 3. oktober 2011 
  
I ærbødighed 
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