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Svar på spørgsmål fra Folketingets Ligestillingsudvalg stillet den 10.maj 2021.  

Spørgsmål nr. 5: 

”Ministeren bedes kommentere henvendelserne af 8. maj 2021 og 9. maj 2021 fra Ja-

cob Georg Naur, jf. B 80 - bilag 5.” 

Svar: 

Jacob Georg Naur anfører i sin henvendelser en række spørgsmål og synspunkter ved-

rørende kønsskifte. 

En del af de anførte spørgsmål og synspunkter vedrører behandling i sundhedsvæse-

net. Spørgsmål og synspunkter vedrørende kønsmodificerende behandling går ud over 

emnet for juridisk kønsskifte og hører desuden under sundhedsområdet. Jeg har der-

for ikke mulighed for at kommentere på disse. 

Min rolle som indenrigs- og boligminister vedrører det forhold, at en model for juri-

disk kønsskifte for mindreårige, som baserer sig på en erklæring fra den mindreårige, 

skal implementeres i CPR-loven, som hører under mit område.  

I forbindelse med 1. behandlingen af B 80 den 13. april 2021 redegjorde jeg i min mi-

nistertale for baggrunden for regeringens ønske om at indføre mulighed for juridisk 

kønsskifte for personer under 18 år. Jeg har i den forbindelse bl.a. henvist til, at det i 

dag er muligt for børn og unge at blive henvist til behandling i sundhedsvæsenet ved 

kønsidentitetsforhold i form af bl.a. udredning og hormonbehandling, og at børn og 

unge i dag kan skifte fornavn til et kønsneutralt eller ikke kønskorrekt navn. Der er 

således børn og unge, som ikke har et navn eller et kønsudtryk og en fysisk fremto-

ning, som stemmer overens med deres biologiske køn.  

Jeg kan i øvrigt henholde mig til min ministertale og har ikke yderligere kommentarer 

til henvendelserne fra Jacob Georg Naur. 

 

Med venlig hilsen 

Kaare Dybvad Bek 
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