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Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. marts 2009 

1. udkast 

Betænkning 

over 

 Forslag til lov om ændring af navneloven  
(Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 

[af justitsministeren (Brian Mikkelsen)] 

 

1. Ændringsforslag 

Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres, Enhedslistens medlemmer af 
udvalget og Simon Emil Ammitzbøll (UFG) har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. 

2. Udvalgsarbejdet 

Lovforslaget blev fremsat den 28. januar 2009 og var til 1. behandling den 17. februar 2009. Lov-
forslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget. 

Møder 

Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder. 

Høring 

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte 
den 12. december 2008 dette udkast til udvalget, jf. alm. del - bilag 190. Den 28. januar 2009 sendte 
justitsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget. 

Skriftlige henvendelser 

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:  

Kirsten Rostgaard Evald, Risskov, 
Gender-Pioneers, 
Vibe Grevsen, Åbyhøj, 
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, 
Solveig Lerche, Farum og 
Trans-Danmark. 

Justitsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget. 

Deputationer 

Endvidere har Trans-Danmark mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovfors-
laget. 

Spørgsmål 

Udvalget har stillet 11 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, [som denne har be-
svaret.] 
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3. Indstillinger og politiske bemærkninger 

<> 

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Samba var på tidspunktet for 
betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke ad-
gang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. 

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. [Der gøres opmærksom 
på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning 
i Folketingssalen.] 

4. Ændringsforslag med bemærkninger 

Æ n d r i n g s f o r s l a g  

Til § 1 

Af et flertal (S, SF, RV, EL og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)), tiltrådt af <>: 

 1) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer: 
»01. I § 13, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: »En myndig person kan ændre sit fornavn til et fornavn, 

der betegner det modsatte køn i forhold til det køn, som personen har.« 

[Myndige personers frie valg til at vælge fornavn] 

 2) Nr. 4 affattes således:  

»4. § 13, stk. 2, ophæves.« 

[Konsekvensændring af ændringsforslag nr. 1] 

 3) I det under nr. 5 foreslående § 13, stk. 3, indsættes efter »stk. 2«: », og nærmere regler om be-
tingelserne for navneændring, herunder at vurderingen af Sexologisk Klinik skal være tilendebragt 
efter højst 2 konsultationer, og at afgørelsen kan påklages til Familiestyrelsen«. 

[Fastsættelse af betingelser m.v. for navneændring] 

B e m æ r k n i n g e r  

Til nr. 1 

Det foreslå, at der gives myndige personer mulighed for at ændre fornavn til et navn, der betegner 
en person af det modsatte køn. 

Til nr. 2 

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget om, at myndige personer frit kan 
vælge fornavn. 

Til nr. 3 
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Det foreslås, at transseksuelle og personer og der ganske kan sidestilles med transseksuelle, der 
ansøger om navneskifte til et fornavn, der betegner det modsatte køn, skal færdigvurderes af Sexo-
logisk Klinik efter 2 konsultationer samt at der gives mulighed for at påklage et eventuelt afslag. 

 

  Kim Andersen (V)   Søren Pind (V)   Karsten Nonbo (V)   Peter Skaarup (DF) fmd.  

Marlene Harpsøe (DF)   René Christensen (DF)   Tom Behnke (KF)   Vivi Kier (KF)   

Naser Khader (KF)   Karen Hækkerup (S)   Anne-Marie Meldgaard (S)   Mogens Jensen (S)   

Morten Østergaard (RV)   Anne Baastrup (SF) nfmd.  Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)   

Simon Emil Ammitzbøll (UFG)   Line Barfod (EL)  

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke 
medlemmer i udvalget. 

Folketingets sammensætning 

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47  Liberal Alliance (LA) 2 
Socialdemokratiet (S) 45  Inuit Ataqatigiit (IA) 1 
Dansk Folkeparti (DF) 25  Siumut (SIU) 1 
Socialistisk Folkeparti (SF) 23  Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 
Det Konservative Folkeparti (KF) 18  Sambandsflokkurin (SP) 1 
Det Radikale Venstre (RV)   9  Uden for folketingsgrupperne  2 
Enhedslisten (EL)   4  (UFG)  
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Bilag 1 

Oversigt over bilag vedrørende L 107 

Bilagsnr. Titel  

1 Høringssvar og høringsoversigt, fra justitsministeren 

2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 

3 Henvendelse af 18/2-09 fra Solveig Lerche, Farum 

4 Henvendelse af 18/2-09 fra Kirsten Rostgaard Evald, Risskov 

5 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 

6 Henvendelse af 19/2-09 fra Trans-Danmark 

7 Henvendelse af 22/2-09 fra Gender-Pioneers, Erwin Maria Jöhnk, 
Allingåbro 

8 Henvendelse af 24/2-09 fra Vibe Grevsen, Åbyhøj 

9 Henvendelse af 26/2-09 fra Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske 

10 Ændringsforslag, fra S, SF, RV, EL og Simon Emil Ammitzbøll 
(UFG) 

11 Henvendelse af 16/3-09 fra Gender-Pioneers  

  

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 107 

Spm.nr. Titel  

1 Spm. om kommentar til henvendelse af 18/2-09 fra Solveig Lerche, 
Farum, til justitsministeren 

2 Spm. om kommentar til henvendelse af 18/2-09 fra Kirsten Rostgaard 
Evald, Risskov, til justitsministeren 

3 Spm. om kommentar til henvendelse af 19/2-09 fra Trans-Danmark, 
til justitsministeren 

4 Spm. om kommentar til henvendelse af 22/2-09 fra Gender-Pioneers, 
til justitsministeren 

5 Spm. om begrundelsen for, at transseksuelle eller andre der ønsker at 
tage et fornavn, der betegner det modsatte køn, skal via sexologisk 
klinik for at kunne gøre det, til justitsministeren 

6 Spm. om konsekvensen af at frigive retten for myndige personer til at 
tage det modsatte køns navn, til justitsministeren 

7 Spm. om muligheden for, at en lægeerklæring via egen læge kan er-
statte en undersøgelse på sexologisk klink, til justitsministeren 

8 Spm. om, hvor meget det forventes, at ordningen via sexologisk kli-
nik kommer til at koste, til justitsministeren 

9 Spm. om kommentar til henvendelse af 24/2-09 fra Vibe Grevsen, 
Åbyhøj, til justitsministeren 

10 Spm. om kommentar til henvendelse af 26/2-09 fra Landsforeningen 
for Bøsser og Lesbiske, til justitsministeren 

  

 


