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LIU har i brev af 29. juni 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 26 (alm. del), som 

hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL). 

Spørgsmål nr. 26: 

”Vil ministeren udarbejde en oversigt over hvilke af initiativerne i ”Frihed til for-
skellighed – styrket rettigheder og muligheder på LGBTI-området”, der er fremsat 
som lovforslag eller sendt i høring inden 1. august 2021?” 

Svar: 

I nedenstående oversigt fremgår status for de forskellige lovforslag i udspillet ”Fri-
hed til forskellighed – styrkede rettigheder og muligheder for LGBTI-personer”.  

Initiativ Relevant lovgivning  Høring og fremsættelse  

Forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadfulde ytringer 

1. Styrket beskyttelse mod 

forskelsbehandling og chi-

kane på grund af seksuel 

orientering uden for ar-

bejdsmarkedet. 

Ligestillingsloven (Beskæfti-

gelsesministeriet) 

Ændringerne fremsættes 

i et samlet lovforslag af 

ligestillingsministeren.  

Udkast til lovforslaget 

har været i offentlig hø-

ring fra den 5. november 

til den 4. december 2020 

og den 10. december 

2020 til den 13. januar 

2021. 

Forventet fremsættelse i 

Folketingssamlingen 

2021/2022.  

 

 

2. Eksplicit forbud mod 

forskelsbehandling og chi-

kane af trans- og interkøn-

nede uden for arbejdsmar-

kedet. 

Ligestillingsloven (Beskæfti-

gelsesministeriet) 

3. Eksplicit forbud mod 

forskelsbehandling og chi-

kane af trans- og interkøn-

nede inden for arbejdsmar-

kedet. 

Forskelsbehandlingsloven 

(Beskæftigelsesministeriet) 

4. Eksplicit beskyttelse af 

trans- og interkønnede i 

forhold til hadforbrydelser 

og hadfulde ytringer. 

Straffeloven § 266 b og § 81, 

nr. 6 samt Racediskriminati-

onsloven (Justitsministeriet) 

Ligestillingsudvalget 2020-21
LIU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 26

Offentligt



2 

 

Det familieretlige område 

5. Det skal være lettere at 

ændre fornavn, så det 

stemmer overens med ens 

kønsidentitet. 

Navneloven (Social- og Æl-

dreministeriet) 

Lovforslag fremsættes af 

social- og ældreministe-

ren. 

Udkast til lovforslag har 

været i offentlig høring 

fra den 23. juni 2021 til 

og med den 18. august 

2021. 

Forventet fremsættelse i 

Folketingssamlingen 

2021/2022.  

6. Transkønnede bliver 

forældre i overensstem-

melse med deres juridiske 

køn. 

Børneloven og øvrig relevant 

lovgivning samt i CPR (So-

cial- og Ældreministeriet) 

7. Smidiggørelse af regi-

strering af medmoderskab. 

Børneloven (Social- og Ældre-

ministeriet) 

Ændring af juridisk køn mv. 

8. Transkønnede børn og 

unge skal have mulighed 

for ændring af juridisk køn 

(personnummer mv.). 

CPR-loven (Indenrigs- og Bo-

ligministeriet) 

Lovforslag fremsættelse 

af indenrigs- og boligmi-

nisteren. 

Forventet fremsættelse i 

Folketingssamlingen 

2021/2022.  

 

9. Refleksionsperioden ved 

ændring af juridisk køn for 

personer over 18 år afskaf-

fes. 

CPR-loven (Indenrigs- og Bo-

ligministeriet) 

10. Det skal være muligt at 

få X i passet for interkøn-

nede og personer, der ikke 

fast identificerer sig som 

værende mand eller kvinde 

samt personer under 18 år. 

Pasbekendtgørelsen (Justits-

ministeriet) 

Ændringen kræver ikke 

lovændring.  

Opdateret pasbekendtgø-

relse forventes udstedt 

med ikrafttrædelse primo 

2022. 

 

 

Venlig hilsen 

Peter Hummelgaard 

Minister for ligestilling 

 


