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Folketingets Ligestillingsudvalg har d. 14. januar 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 1
(B 80) til indenrigs- og boligministeren, som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 1:
”Ministeren bedes kommentere henvendelse af 13. januar 2021 fra LGBT Komiteen, jf.
B 80 – bilag 1.”
Svar:
LGBT Komiteen henviser i sin henvendelse af 13. januar 2021 til, at juridisk kønsskifte
for børn og unge er en administrativ foranstaltning, som består i at ændre barnets eller den unges personnummer, så det sidste ciffer i personnummeret, der er ulige for
mænd og lige for kvinder, afspejler den pågældendes oplevede kønsidentitet. Komiteen anfører i den forbindelse, at der ikke er hormonbehandling eller kirurgiske indgreb forbundet med juridisk kønsskifte.
Jeg kan bekræfte, at det er korrekt, at juridisk kønsskifte, som regeringen i sit udspil
fra august 2020 ”Frihed til forskellighed – styrkede rettigheder og muligheder for
LGBTI-personer” har foreslået indført for børn og unge, alene er en administrativ foranstaltning i form af ændring af personnummeret, så det stemmer overens med den
pågældende persons oplevede kønsidentitet.
Komiteen henviser i henvendelsen ligeledes til, at ved at give adgang til juridisk kønsskifte kan transkønnede børn og unge anerkendes i deres køn, hvorved de slipper for
en meget betydelig stressbelastning. Komiteen henviser også til, at hvis barnet eller
den unge sidenhen finder ud af, at det juridiske kønsskifte var en forkert beslutning,
kan personnummeret blot ændres tilbage.
Jeg kan bekræfte, at det er formålet med regeringens forslag om mulighed for juridisk
kønsskifte for børn og unge at afhjælpe mistrivsel og angst hos transkønnede børn og
unge som følge af, at de ikke anerkendes i det køn, som de oplever at tilhøre.
Jeg kan også bekræfte, at regeringens forslag indebærer, at såfremt et juridisk kønsskifte fortrydes, vil det tidligere tildelte personnummer hurtigt og enkelt kunne gentildeles.
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