
Statsministeriets forestilling 
om 

udnævnelse af et nyt ministerium 

Amalienborg_ 
den 27. juni 2019 

Efter at det den 6. juni 2019 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 forhenværende minister, medlem 
af Folketinget Mette Frederiksen til statsminister, 

at afskedige i nåde 
statsminister Lars Løkke Rasmussen, Kommandør af 1. 
grad af Dannebrogordenen, 
udenrigsminister Anders Samuelsen, Kommandør af 
Dannebrogordenen, 
justitsminister Søren Pape Poulsen, Kommandør af 
Dannebrogordenen, 
finansminister Kristian Jensen, Kommandør af 
Dannebrogordenen, 
forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, 
økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll
Bille, Ridder af Dannebrogordenen, 
børne- og socialminister Mai Mercado, 
mm1ster for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs, 
Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen, 
beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, Kommandør 
af Dannebrogordenen, 
minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk 
samarbejde Eva Kjer Hansen, Kommandør af 
Dannebrogordenen, 
udlændinge- og integrationsmm1ster Inger Støjberg, 
Kommandør af Dannebrogordenen, 
energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian 
Lilleholt, Kommandør af Dannebrogordenen, 
sundhedsminister Ellen Trane Nørby, Kommandør af 
Dannebrogordenen, 
minister for offentlig innovation Sophie Løhde Jacobsen, 
Kommandør af Dannebrogordenen, 
skatteminister Karsten Styrbæk Lauritzen, Kommandør af 
Dannebrogordenen, 
undervisningsminister Merete Riisager Andersen, 
kulturminister og kirkeminister Mette Bock, 
transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, 
ældreminister Thyra Frank, Ridder af Dannebrogordenen, 



miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, 
uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og 
erhvervsminister Rasmus Jarlov 
fra de dem hidtil betroede ministerstillinger, 

at bestemme 
at ressortansvaret for sager vedrørende indsatsen mod 
parallelsamfund, herunder ghettorepræsentanter og 
parallelsamfundsredegørelse, overføres fra Økonomi- og 
Indenrigsministeriet til Transport-, Bygnings- og 
Boligministeriet, 

at bestemme 
at ressortansvaret for ligestillingsafdelingen med tilhørende 
sagsområder, herunder den koordinerende funktion på 
LGBTI-området, bortset fra sager vedrørende Danmarks 
kandidatur til FN's Menneskerettighedsråd i 2019-2021, 
samt ressortansvaret for sager vedrørende fiskeri overføres 
fra Udenrigsministeriet til Miljø- og Fødevareministeriet, 

at bestemme 
at ressortansvaret for sager vedrørende dagtilbud og private 
pasningsordninger til børn indtil skolestart overføres fra 
Børne- og Socialministeriet til Undervisningsministeriet, 

at bestemme 
at Økonomi- og Indenrigsministeriet og Børne- og 
Socialministeriet sammenlægges til et Social- og 
Indenrigsministerium, dog således at ressortansvaret for 
sager vedrørende udarbejdelse af konjunkturovervågning 
og vurdering, statistik, bortset fra Danmarks Statistik, De 
Økonomiske Råd og Danmarks Nationale Reformprogram, 
sager vedrørende udgivelse af Økonomisk Redegørelse, 
konvergensprogrammer og publikationen Fordeling og 
Incitamenter samt sager vedrørende lovmodellen overføres 
fra det hidtidige Økonomi- og Indenrigsministerium til 
Finansministeriet, at ressortansvaret for den russiske 
begravelsesplads på Bornholm overføres fra det hidtidige 
Økonomi- og Indenrigsministerium til Kirkeministeriet, og 
at ressortansvaret for Kommunekredit overføres fra det 
hidtidige Økonomi- og Indenrigsministerium til 
Erhvervsministeriet, 

at bestemme 
at betegnelsen for Tranport-, Bygnings- og Boligministeriet 
ændres til Transport- og Boligministeriet, 

at bestemme 
at betegnelsen for Undervisningsministeriet ændres til 
Børne- og Undervisningsministeriet, 

at bestemme 



at betegnelsen for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 
ændres til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 

at udnævne 
forhenværende Illimster, medlem af Folketinget Nicolai 
Hal by W ammen til finansminister, 
medlem af Europa-Parlamentet Jeppe Sebastian Kofod til 
udenrigsminister, 
forhenværende minister, medlem af Folketinget Nick 
Hækkerup til justitsminister, 
forhenværende minister, medlem af Folketinget Astrid 
Krag Kristensen til social- og indenrigsminister, 
forhenværende minister, medlem af Folketinget Morten 
Bødskov til skatteminister, 
forhenværende minister, medlem af Folketinget Dan Jannik 
Jørgensen til klima-, energi- og forsyningsminister, 
forhenværende minister, medlem af Folketinget Mogens 
Jensen til minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og 
minister for nordisk samarbejde, 
at bestemme 
at følgende områder henlægges til ministeren for fødevarer, 
fiskeri og ligestilling: sager vedrørende· landbrug, herunder 
økologi, fødevaresikkerhed, fødevaresundhed og 
fødevareforsyning, dyrevelfærd, inklusive de til områderne 
hørende institutioner m.v., sager vedrørende ligestilling 
samt sager vedrørende fiskeri, 
at bestemme 
at den departementale ekspedition af sager vedrørende 
disse forretningsområder sker i Miljø- og 
Fødevareministeriet under ledelse af ministeren for 
fødevarer, fiskeri og ligestilling og på dennes ansvar, 
at bestemme 
at de øvrige under Miljø- og Fødevareministeriet hørende 
områder henhører under miljøministerens ledelse og 
ansvar, 
at udnævne 
forhenværende Illimster, medlem af Folketinget Magnus 
Johannes Heunicke til sundheds- og ældreminister, 
forhenværende minister, medlem af Folketinget Benny 
Sørensen Engelbrecht til transportminister, 
medlem af Folketinget Rasmus Prehn til minister for 
udviklingssamarbejde, 
at bestemme 
at følgende områder henlægges til Illimsteren for 
udviklingssamarbejde: sager vedrørende såvel multilateralt 
som bilateralt udviklingssamarbejde, herunder bistand til 
Palæstina, Naboskabsprogrammet målrettet EU's 
nabolande mod øst og sydøst, Det Dansk-Arabiske 
Partnerskabsinitiativ samt Freds- og Stabiliseringsfonden, 
at bestemme 
at den departementale ekspedition af sager vedrørende 
disse forretningsområder sker i Udenrigsministeriet under 



ledelse af ministeren for udviklingssamarbejde og på 
dennes ansvar, 
at bestemme 
at de øvrige under Udenrigsministeriet hørende områder 
henhører under udenrigsministerens ledelse og ansvar, 
at udnævne 
medlem af Folketinget Pernille Rosenkrantz-Theil til 
børne- og undervisningsminister, 
medlem af Folketinget Trine Bramsen til forsvarsminister, 
medlem af Folketinget Ane Halsboe-Jørgensen til 
uddannelses- og forskningsminister, 
medlem af Folketinget Simon Monrad Kollerup til 
erhvervsminister, 
medlem af Folketinget Mattias Tesfaye til udlændinge- og 
integrationsminister, 
medlem af Folketinget Peter Hummelgaard Thomsen til 
beskæftigelsesminister, 
medlem af Folketinget Kaare Dybvad Bek til boligminister, 
at bestemme 
at følgende områder henlægges til boligministeren: sager 
vedrørende ældreboliger, almene boliger, studie- og 
ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og 
byfornyelse, sager vedrørende pulje til landsbyfornyelse, 
sager vedrørende byggeri m.v., herunder byggeloven og 
bygningsreglementet, inklusive de til områderne hørende 
institutioner m.v., samt sager vedrørende indsatsen mod 
parallelsamfund, herunder ghettorepræsentanter og 
parallelsamfundsredegørelse, 
at bestemme 
at den departementale ekspedition af sager vedrørende 
disse forretningsområder sker i Transport- og 
Boligministeriet under ledelse af boligministeren og på 
dennes ansvar, 
at bestemme 
at de øvrige under Transport- og Boligministeriet hørende 
områder henhører under transportministerens ledelse og 
ansvar, 
at udnævne 
medlem af Folketinget Lea Wermelin til miljøminister og 
borgmester Joy Mogensen til kulturminister og 
kirkeminister, 

at bestemme 
at de under den hidtidige minister for offentlig innovation 
hørende områder henlægges til finansministeren, 

at bestemme 
at de under den hidtidige ældreminister hørende områder 
henlægges til sundheds- og ældreministeren, 

at bestemme 
at ressortansvaret for overenskomstforhandlinger, løn, 



pension, ledelse og personale overføres fra 
Finansministeriet til Skatteministeriet og 

at bestemme 
at sager vedrørende koordinering af implementering af 
erhvervsrettet EU-lovgivning overføres fra 
Beskæftigelsesministeriet til Erhvervsministeriet. 

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 27. juni 2019 

I ærbødighed 

I 


