
 

 

Til retsudvalget. 

 

 

Jeg vil gerne give mit besyv med hensyn til ændring af navnelovgivningen den del der handler om 

navneændring for transseksuelle. 

 

Jeg er transseksuel og finder det aldeles tåbeligt at vi har en lovgivning der giver mig ret til at tage 

et kønspecifikt fornavn som mellem navn og så skal vælge et fællesnavn til fornavn. Det 

administrative bøvl hermed er lige så stort som det ville være hvis man gav det frit men pålagde et 

navneskifte af en sådan karakter et så forholdsvis stort gebyr for at undgå at folk der ikke var 

tiltænkt at ændre navn ville gøre det i de få kriminelle tilfælde man kunne tænke sig det vil kunne 

udnyttes.  

 

Med hensyn til ulempen for børn kunne en sådan navneændring uden det store besvær knyttes til 

myndighedsalderen og derved undgik man at børn ville blive udsat for mobning eller hvad man 

ellers kunne tænke sig af ulempe, men ellers gav det frit hvad folk vil hedde når de har nået 

myndighedsalderen. 

 

Tilsvarende hvis jeg virkelig gik efter det dvs. få mit foretrukne kønsspecifike fornavn vil jeg kunne 

møde op på Rigshospitalet og bruge 3 til 4 konsultationer for at blive godkendt af seksologisk klinik 

til en pris af ca. 4000 kr. i alt og blive godkendt som transseksuel og få bevilliget ret til at ændre 

fornavn. Så økonomisk for statskassen ville det komme til at betyde en besparelse på disse timer 

samt evt. gebyr på et par tusinde kroner man vil gå glib af hvis man valgte at ændre lovgivningen 

som foreslået alt i alt en nettogevinst på ca. 6000 kr. går man glip af at opretholde en så tåbelig 
lovgivning. 

 

Med venlig hilsen 

 

Michelle (navn fra fælleslisten) Kirsten (Nyt mellemnavn, foretrukne fornavn) Rostgaard (gammelt 

mellemnavn) Evald (gammelt efternavn). 

 

Jeg vil lige for en god ordens skyld nævne at jeg endnu har fået foretaget navneændringen officielt 

men det vil blive aktuelt. 

Retsudvalget 
REU alm. del - Bilag 252 
Offentligt            


