
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folketingets Ligestillingsudvalg 

Folketingets Ligestillingsudvalg har d. 21. maj 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 1 (L 

182) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra Pia Adelsteen (DF). 

Spørgsmål nr. 1: 

”Vil ministeren oplyse, hvor ofte, det ifølge lovforslaget, er muligt at skifte køn?” 

Svar: 

 

Lovforslaget giver mulighed for at gentildele det oprindelige personnummer, f.eks. 

såfremt den pågældende fortryder sin beslutning.  

 

Af rapporten fra arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte fremgår det, at arbejdsgruppen 

for samtlige modeller forudsætter, at en person, som juridisk har skiftet køn, skal kun-

ne ansøge om og uden videre opnå tilladelse til på ny at få juridisk status svarende til 

det biologiske køn med den konsekvens, at den pågældende gentildeles det gamle 

personnummer. 

 

Særligt for så vidt angår erklæringsmodellen har arbejdsgruppen bemærket, at blandt 

andet fordi et juridisk kønsskifte kan omgøres, er skadevirkningen for den enkelte 

begrænset, og at en tilbageføring af juridisk kønsskifte efter arbejdsgruppens vurde-

ring ikke vil skabe problemer eller udgifter for det offentlige af betydning. 

 

Endelig har arbejdsgruppen bemærket, at risikoen for, at det juridiske kønsskifte for-

trydes, må antages at være mindre, hvis der indføres en refleksionsperiode. 

 

Spørgsmålet om, hvor ofte det er muligt at tildele nyt personnummer til personer, der 

oplever sig som tilhørende det andet køn, er ikke i øvrigt reguleret i lovforslaget. 

 

Jeg finder ikke grundlag for ved lov at indføre en begrænsning af retten til at søge om 

juridisk kønsskifte. Det er mit indtryk, at det at opleve sig selv som tilhørende et andet 

køn end det biologiske køn, man er født med, og et deraf følgende ønske om at skifte 

køn, er udtryk for en personlig afklaring hos den enkelte, som ikke siden hen giver 

anledning til fortrydelse gentagne gange. 
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