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Mens de venter på en ny regering 

Af Christian S. Nissen 

 

Som alle andre venter embedsmændene i ministeriernes top spændt på en ny regering. 

Men de nøjes ikke med at vente. De er allerede i gang med at forberede skiftet. 

 

I ministeriernes departementer på Slotsholmen og nærmeste omegn er det som i resten af 

sommerferie.  Men det er ikke alle, der kan tillade sig at slappe af. For oven på ferien er der 

højest tre måneder til valget. Sandsynligvis kommer det inden da. 

Derfor er centraladministrationen nu gået ind i en ganske særlig overgangsfase. Frem til 

valgets formelle udskrivning vil embedsmændene ganske vist stadig give ministrene politisk 

bistand. Når først valgdatoen er meldt ud, skrues ministerbetjeningen ned til vågeblus. Til 

gengæld har der på de indre linjer fjernt fra offentlighedens søgelys allerede i nogen tid været 

gang i en række særlige aktiviteter, der er tæt knyttet til det kommende regeringsskifte.  

Uanset hvilken af de politiske fløje, der vinder valget, vil der med stor sandsynlighed ske 

skift på de fleste ministertaburetter. En ny minister får ved sin aller første indskoling til sit 

ministerium et særligt og ganske omfangsrigt materiale i hånden. En gennemgang af 

ministeriets vigtigste sager, der er mere end blot en oversigtlig, neutral orientering. Det 

indeholder ministeriets mærkesager, der gerne fortsat skal fremmes, og områder hvor en 

kommende ministers ubændige virketrang skal kunne tøjles og målrettes. Sammen med den 

mundtlige gennemgang skal det også give den nye minister et overblik over ministeriets 

vigtigste samarbejdsparter og de modstandere, man skal holde øje med og være på vagt 

overfor. 

Materialet skal med skridtbeskytter og anden polstring på udsatte steder, give ministeren 

en særlig overlevelsesdragt af brandhæmmende materiale med stor flydeevne. Her er ikke tale 

om one-size-fits-all stangtøj. Snarere om konfektionssyning med en vis individuel 

tilpasningsmulighed. Indtil videre ved embedsmændene jo ikke, om den kommende minister er 

blå eller rød. Og selv inden for hver af de to lejre er der store variationer mellem partierne. Det 

tages der højde for ved på udvalgte områder at forberede flere versioner af materialet. Hvilken 

der skal tages op ad skuffen på skiftedagen afgøres så, når taburetterne er fordelt.  
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Noget helt andet, som også optager embedsmændenes sind her i ventetiden, er 

forventningerne til ændrede grænsedragninger mellem ministeriernes ansvarsområder, den 

såkaldte ressortfordeling. Skal Klima- og energiministeriet opretholdes og bliver de mellemlange 

videregående uddannelser flyttet fra Undervisningsministeriet til Videnskabsministeriet? For blot 

at nævne et par af de puslebrikker, der tilsyneladende er i spil. Den slags 

organisationsændringer besluttes af statsministeren men gennemføres i realiteten næsten kun i 

forbindelse med et regeringsskift.  

Det er et spil af stor prestigemæssig betydning, både for de kommende ministre og for 

deres topembedsmænd. Og det kan sætte dybe spor i de efterfølgende års arbejde hele vejen 

fra toppen af ministerierne og langt ud i virkelighedens verden på den anden side af 

Frederiksholms- og Holmens Kanaler. Derfor foregår der i disse måneder skjulte, helt uformelle 

drøftelser mellem politikere og en meget snæver kreds af embedsmænd med 

interesseorganisationerne på en aktiv sidelinje. Nærmest som en stoledans der, når musikken 

holder op ved regeringsdannelsen, skal afgøre, hvilke departementschefer der må finde sig til 

rette på et mindre sæde eller helt mangler noget at sidde på.  

Så mens vi andre kan nyde det skiftende sommervejr i liggestolen, hersker der travlhed i 

korridorer og gemakker. Der kan man ikke tillade sig at vente og se, til porten på Amalienborg 

går op og en ny regering træder frem. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


