
Folketingets Retsudvalg har den 10. august 2010 stillet følgende spørgsmål 
nr. 1395 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed besva-
res. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra medlem af Folketinget Karina Lo-
rentzen Dehnhardt (SF).

Spørgsmål nr. 1395:

’’Vil ministeren medvirke til at transkønnede også får mulighed for at få køns-
neutrale CPR-numre samt tilsikre, at valgkort ikke udskrives med "forkerte" 
kønsbetegnelser for transkønnede, jf. at der står hr/fru på dem."

Svar:
At imødekomme de transkønnedes ønske om at få mulighed for at få et køns-
neutralt personnummer vil kræve en generel ændring af CPR, som berører 
samtlige registrerede, da et kønsneutralt personnummer i modsat fald netop vil 
vise, at vedkommende er transkønnet.

CPR er et grundregister, hvis data, herunder køn, anvendes i hele den offent-
lige administration og i vidt omfang også i den private sektor. Det kræver en 
enkel og smidig adgang til oplysning om bl.a. køn. Som et eksempel fra den 
offentlige administration kan jeg nævne administrationen i forbindelse med 
indkaldelse til aftjening af værnepligt. 

Personnummeret anvendes tillige ofte som del af et identifikations- og legiti-
mationsgrundlag i både offentlige og private sammenhænge. Det siger sig 
selv, at personnummerets angivelse af køn i den forbindelse har stor værdi.

Hertil kommer, at både offentlige og private it-systemer ofte udleder kønnet di-
rekte af personnummeret, hvorfor en omlægning af CPR til at være baseret på 
kønsneutrale personnumre tillige vil kræve en ændring af disse systemer.

Jeg finder derfor, at oplysning om køn fortsat bør fremgå af personnummeret, 
og jeg finder ikke, at der er grundlag for en omfattende omlægning af CPR.

For så vidt angår kønsangivelsen på valgkortet kan jeg oplyse, at det efter 
valglovgivningen er kommunalbestyrelserne, der har ansvaret for på grundlag 
af de maskinelt udarbejdede valglister forud for hvert valg/folkeafstemning at 
udarbejde og udsende valgkort. 

Der er ikke i valglovgivningen krav om, at valgkortet skal indeholde oplysnin-
ger om vælgerens køn. Kommunerne har imidlertid gennem en årrække fulgt 
den praksis, at vælgerens køn på valgkortet markeres med "Hr." eller "Fr.". 
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Side 2

Formålet med kønsangivelsen er at forhindre uberettiget stemmeafgivning 
særligt i forbindelse med fremmedartede eller kønsneutrale fornavne, da det i 
praksis er forekommet, at vælgere har søgt at stemme to gange ved at opgive 
f.eks. ægtefællens navn anden gang. 

Jeg har derfor ikke aktuelle planer om gennem lovgivningen at forhindre, at 
kommunerne kan angive vælgerens køn på valgkortet. Endvidere bemærkes 
det, at da valgkortene ligesom valglisterne udskrives på grundlag af oplysnin-
gerne i CPR, har kommunerne ikke mulighed for på valgkortet at angive en 
kønsbetegnelse, der afviger fra oplysningerne herom i CPR.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder  /   Carsten Grage


