
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folketingets Ligestillingsudvalg 

Folketingets Ligestillingsudvalg har d. 21. maj 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 7 

(L182) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Charlotte Dyremose (KF). 

Spørgsmål nr. 7: 

”Hvis værnepligt fortsat følger det juridiske køn, hvad vil ministeren så drage af konse-

kvenser, hvis personer skifter køn for at undgå værnepligt? Og tror ministeren, at et 

sådan brug af kønsskifte vil gavne respekten om de transkønnedes situation?” 

Svar: 

Jeg har tillid til, at unge mennesker ikke vil forsøge at misbruge denne mulighed for de 

transkønnede til at leve et lettere liv, bare for at undgå at skulle aftjene værnepligt.  

Men hvis det nu alligevel skulle ske, tror jeg faktisk, at folk er så fornuftige, at de ikke 

bebrejder de transkønnede for misbrug af ordningen.  

 

En ansøgning om nyt personnummer skal være begrundet i en oplevelse af at tilhøre 

det andet køn, hvilket ansøgeren skal bekræfte skriftligt. Det fremgår herudover af 

lovforslaget, at en tilladelse til at skifte personnummer efter de almindelige forvalt-

ningsretlige regler vil kunne tilbagekaldes, hvis Økonomi- og Indenrigsministeriet efter-

følgende bliver opmærksomt på, at den afgivne erklæring var urigtig. Urigtige oplys-

ninger i den afgivne erklæring om begrundelsen for ansøgning om nyt personnummer 

vil herudover efter omstændighederne kunne straffes efter straffelovens § 163. 

 

Der er herudover til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Forsvarsministeriet, som 

har oplyst således: 

 

”Forsvarsministeriet vurderer, at der er en minimal risiko for, at mænd spekulerer i at 

skifte køn for derved at undgå at aftjene værnepligt. Det vurderes således som væ-

rende meget lidt sandsynligt, at nogen vil foretage et juridisk kønsskifte alene med det 

formål. 

 

Det skal bemærkes, at langt de fleste værnepligtige i dag aftjener deres værnepligt 

frivilligt. ” 
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