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Vedr.: Forslag til ændring af lov om Det Centrale Personregister 
 
LGBT komiteen takker for at få forslaget til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister i 
høring. 
 
LGBT komiteen finder overordnet lovforslaget meget tilfredsstillende og bifalder til fulde forslagets to 
grundlæggende principper – dels fjernelse af aldersgrænsen, dels fjernelse af refleksionsperioden. 
LGBT komiteen har derfor kun enkelte bemærkninger til udkastets del om tildeling af nyt personnummer 
til personer under 18 år. 
 
Undgå institutionalisering af monopolisering af rådgivning 
Udkastet indeholder bestemmelser om at udpege en organisation til at give alderssvarende juridisk 
rådgivning til ansøgere under 18 år. Vi anbefaler, at teksten formuleres i flertal, så en sådan rådgivning 
ikke monopoliseres på lovniveau. 
 
Undgå, at en forældremyndighedsindehaver kan vetoe tildeling af nyt cpr-nummer 
LGBT komiteen tilslutter sig, at en person under 15 år ikke på egen hånd kan søge om tildeling af nyt 
personnummer. Vi er imidlertid bekymrede for den situation, at forældremyndighedsindehaverne kan 
være uenige. 
Vi er enige i, at der ikke er nogen myndighed, der har kompetencer til at vurdere og træffe afgørelser i 
sager om børn og unges kønsidentitet og deraf følgende ønske om ændring af personnummer. 
For at undgå, at en forældremyndighedsindehaver kan forhindre tildeling af nyt personnummer til en 
ansøger under 15 år og dermed modarbejde barnets bedste, anbefaler vi – desuagtet det kan ses som 
værende i modsætningsforhold til forældreansvarslovens § 3, stk. 1, 1. pkt. – at sidste led i lovforslagets 
ændring af § 3, stk. 7 formuleres således: 
 

For personer, som på ansøgningstidspunktet er under 15 år, er det herudover en betingelse, at 
mindst en af ansøgerens forældremyndighedsindehavere skriftligt giver samtykke til 
personnummertildelingen. 
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