
 
 
 
 
 
 
 
 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 20. december 2017 stillet føl-

gende spørgsmål nr. 1 ad L55 til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed be-

svares. 
 
Spørgsmål nr. 1: 
”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 19/12-16 fra LGBT Danmark, jf. L 55 
- bilag 4.” 

Svar: 

LGBT Danmark anfører i henvendelsen, at det er uheldigt og unødvendigt, at det fore-
slåede legitimationskort påføres indehaverens personnummer. Som årsag hertil anfø-
res bl.a., at transpersoner vil få deres kønsidentitet afsløret og udstillet i et utal af dag-
ligdagssituationer, hvor det er helt irrelevant.  
 
Jeg forstår LGBT Danmarks bekymring, men jeg deler ikke opfattelsen af, at det er 
problematisk, at legitimationskortet påføres indehaverens personnummer. Det skal 
bl.a. ses i lyset af, at legitimationskortet er et tilbud og ikke en obligatorisk ordning.  
 

Årsagen til, at det foreslåede legitimationskort skal indeholde indehaverens person-

nummer, er bl.a., at det fremgår af den såkaldte hvidvasklov (lovbekendtgørelse nr. 

1022 af 13. august 2013 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte 

og finansiering af terrorisme), at legitimation for en fysisk person bl.a. i forbindelse 

med oprettelse af et fast kundeforhold i et pengeinstitut, skal omfatte navn, adresse og 

personnummer eller anden lignende dokumentation, hvis den pågældende ikke har et 

personnummer.  

 

Af samme årsag mener jeg ikke, at LGBT Danmarks forslag om, at legitimationskortet 

i stedet for indehaverens personnummer påføres et kortnummer, der henviser til per-

sonen i Det Centrale Personregister (CPR), er en anvendelig løsning.  

 

I tilknytning hertil gør jeg opmærksom på, at indehaverens personnummer allerede i 

dag også findes på f.eks. sundhedskort og pas.  

 

Med hensyn til LGBT Danmarks bekymring for risikoen for identitetstyveri kan jeg 

desuden oplyse, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i særlige tilfælde efter skriftlig 

anmodning herom kan tildele nyt personnummer til en person, hvis personnummer 

indgår eller har indgået i forbindelse med misbrug af vedkommendes identitet, jf. § 3, 

stk. 7, i lov om Det Centrale Personregister.  

 

Jeg kan i øvrigt henvise til de specielle bemærkninger til lovforslagets § 2, stk. 2, hvor 

det er anført, at ministeren fastsætter nærmere regler for udstedelsen og udformnin-

gen af legitimationskortet, herunder nærmere krav for, at ansøgerens identitet kan 

anses for godtgjort, og høringsnotatet, som den tidligere social- og indenrigsminister 

har oversendt til udvalget den 9. november 2016.  
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