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Tak for jeres henvendelse af 27. oktober 2021 vedrørende juridisk kønsskifte for børn 

og unge.  

I jeres henvendelse anmoder I om konkrete svar på en række spørgsmål, der alle 

vedrører baggrunden for, at regeringen har fundet det nødvendigt med yderligere 

overvejelser om juridisk kønsskifte for børn og unge. 

Lad mig indledningsvist slå fast, at regeringen ønsker at gennemføre mulighed for 

juridisk kønsskifte for børn og unge.   

Som I ved, har regeringen i et politisk udspil fra august 2020 præsenteret en model for 

juridisk kønsskifte for børn og unge efter en erklæringsmodel uden en nedre 

aldersgrænse. 

Siden er der kommet andre synspunkter i debatten – bl.a. har et flertal i Det Etiske 

Råd anbefalet, at der fastsættes en nedre aldersgrænse på 10-12 år. Flertallet peger her 

bl.a. på, at det må anses for tvivlsomt, om børn før puberteten kan overskue 

konsekvenserne af et juridisk kønsskifte. Flertallet hæfter sig også ved, at en 

aldersgrænse på 10-12 år flugter med, at det er alderen, hvor behandling med 

stophormoner ofte vil kunne besluttes og iværksættes.  

Navnlig i lyset af Det Etiske Råds udtalelse har regeringen fundet det nødvendigt med 

yderligere overvejelser om spørgsmålet. I det ligger en anerkendelse af, at det er et 

vanskeligt spørgsmål. Det tænker jeg også den debat, der allerede har været om emnet, 

vidner om. Derfor skal vi - også i denne sag - tænke os godt om og lytte til de input, der 

kommer fra anden side, inden vi implementerer en model. 

Jeg kan derfor ikke sige så meget andet på nuværende tidspunkt, end at regeringen nu 

ønsker at gøre overvejelserne færdige. Når regeringen har afsluttet sine overvejelser, er 

det min forventning, at et lovforslag kan optages på lovprogrammet for 2022/23.  

Såvel LGBT Komiteen som FSTB vil naturligvis – på linje med andre interessenter på 

området - blive inddraget i forbindelse med den eksterne høring over et lovforslag og 

her få lejlighed til komme med foreningernes synspunkter i sagen. 

Det ser jeg frem til. 
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