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Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 11 (LIU alm. del) stillet 25. oktober 2019 

efter ønske fra Ligestillingsudvalget. 

Spørgsmål nr. 11 

”Vil ministeren redegøre for, hvilke betydelige økonomiske konsekvenser og administrative byrder det 

måtte have, hvis man gør det muligt for børn og unge under 18 år at få tildelt et nyt personnummer, 

hvis de oplever, at de tilhøre et andet køn (juridisk kønsskifte)?” 

Svar 

Som en del af handlingsplanen til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer 

2018–2021 er en tværministeriel arbejdsgruppe ved at gennemgå lovgivningen på tværs af ministerier 

med henblik på at vurdere, om der eventuelt er behov for justeringer af eksisterende lovgivning eller 

ny lovgivning. Som en del af arbejdet ser den tværministerielle arbejdsgruppe på spørgsmålet om 

ændring af juridisk køn for personer under 18 år og mulige modeller herfor. De økonomiske og 

administrative konsekvenser forbundet med at gøre det muligt at ændre juridisk køn for personer 

under 18 år vil således afhænge af, hvilken model man vælger.  

 

Den nuværende ordning om ændring af juridisk køn for voksne administreres af CPR-kontoret i 

Social- og Indenrigsministeriet. I forhold til de økonomiske og administrative omkostninger forbundet 

med denne ordning har ministeriet oplyst at:  

 

”For så vidt angår de økonomiske og administrative konsekvenser af ordningen for de voksne henvises 

til lovforslaget, hvorved ordningen blev indført (Se lovforslaget her: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162658). Heraf fremgår følgende: ”Forslaget 
forventes ikke at få økonomiske og administrative konsekvenser af betydning for det offentlige.” Det 

kan i tillæg hertil oplyses, at det skønnes, at der anvendes ca. ½ AC årsværk til administration af 

ordningen på årsbasis.” 
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