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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 5 til beslutningsforslag B 40 om 

forbud mod navneskift, hvis man har begået grov kriminalitet, som Folke-

tingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 29. januar 2020. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF).

Nick Hækkerup
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Spørgsmål nr. 5 til beslutningsforslag B 40 om forbud mod navneskift, 

hvis man har begået grov kriminalitet fra Folketingets Retsudvalg:

”Kan ministeren oplyse, om der har været eksempler på, at per-

soner, der har begået grov kriminalitet og er blevet idømt en 

fængselsstraf på mindst 3 måneders ubetinget fængsel, har an-

søgt om eller fået anerkendt juridisk kønsskifte og som følg 

heraf ønsket at få eller fået ændret sit cpr-nummer?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet, der oplyser følgende:

”Social- og Indenrigsministeriet er bekendt med en sag, hvor en 

person, der er idømt en forvaringsdom, har gennemført et juri-

disk kønsskifte. 

Social- og Indenrigsministeriet kan i øvrigt oplyse, at når der 

tildeles et nyt personnummer, vil det oprindelige personnummer 

blive stående i CPR med en henvisning til det nye nummer. Det 

gælder i alle tilfælde, hvor der tildeles et nyt personnummer. Det 

nye nummer vil ligeledes indeholde en henvisning til det oprin-

delige personnummer. Oplysningerne fra det oprindelige num-

mer vil blive overført til det nye personnummer, hvorpå nye op-

lysninger fremover vil blive registreret. 

Når en person tildeles nyt personnummer i CPR-systemet, sen-

des der endvidere samme dag besked til de offentlige og private 

it-systemer, der aftager data fra CPR på basis af identifikation 

ved brug af personnummer. 

Der henvises i den forbindelse både til det nye personnummer 

og det tidligere tildelte personnummer. Det sker for, at de mod-

tagende systemer kan fortage den nødvendige kobling mellem 

de to personnumre og sikre, at allerede registrerede oplysninger 

overføres til det nye personnummer.”
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