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Spørgsmål nr. 666 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, hvordan den undersøgelse af reglerne 
om kønskorrigerende behandling, der bebudes på side 66 i re-
geringsgrundlaget fra oktober 2011, skrider frem, om der er 
nedsat en arbejdsgruppe, et embedsmandsudvalg eller lignen-
de, hvad gruppens eller udvalgets kommissorium i givet fald 
er, og om den svenske domstol Kammarrättens afgørelse af 19. 
december 2012 om, at sterilisation som betingelse for køns-
skifte strider imod Den Europæiske Menneskerettighedskon-
vention, og den svenske regerings planer om en lovændring på 
området, giver anledning til at fremskynde undersøgelsen? 
(Der henvises til omtale af afgørelsen og af den svenske rege-
rings planer på Kammarrättens hjemmeside? 
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Om-Sveriges-
Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Kravet-
pa-sterilisering-vid-konsbyte-stridermot-
Europakonventionen/).”

Svar:

Justitsministeriet kan oplyse, at en tværministeriel arbejdsgruppe om juri-

disk kønsskifte blev nedsat i januar 2013. Arbejdsgruppens kommissori-

um, som tillige er tilgængeligt på Justitsministeriets hjemmeside, vedlæg-

ges.

Som det fremgår af kommissoriet, forventes arbejdsgruppen at afslutte sit 

arbejde inden udgangen af 2013, således at der i regeringen kan tages stil-

ling til, om der som opfølgning på arbejdet skal fremsættes lovforslag i 

foråret 2014. 

Afgørelsen fra den svenske Kammarrätten af 19. december 2012 og den 

svenske regerings planer om en lovændring på området giver efter Justits-

ministeriets opfattelse ikke grundlag for at fremskynde arbejdet.

Der henvises i øvrigt til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 665 

(Alm. del) fra samme spørger. 


