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LGBT Danmark har ved brev af 2. februar 2015 rettet henvendelse til mig og gjort 
opmærksom på en række it-mæssige udfordringer, som transkønnede, der har fået 
tildelt nyt personnummer, oplever i forhold til visse systemer m.v. Det drejer sig bl.a. 
om en række systemudfordringer på sundhedsområdet og skatteområdet, men også 
udfordringer i det private erhvervsliv hos pengeinstitutter, teleselskaber m.v. 

Jeg er enig i, at sådanne udfordringer i videst mulig omfang bør løses. 

Som det er LGBT Danmark bekendt er CPR-systemet indrettet sådan, at når en per
son tildeles nyt personnummer, kobles det nye og det tidligere tildelte personnummer 
sammen, ligesom oplysningerne fra det tidligere tildelte personnummer overføres til 
det nye, hvorunder nye oplysninger fremover registreres. Dette indebærer, at oplys
ninger om det nye personnummer og aktuelle persondata altid er tilgængelige i CPR, 
uanset hvordan en bruger tilgår systemet. 

Fra CPR-systemet sendes der samme dag, som en person tildeles nyt personnum
mer, besked til de offentlige og private it-systemer, der aftager data fra CPR. Der hen
vises i den forbindelse både til det nye personnummer og det tidligere tildelte person
nummer. Det sker for, at de modtagende systemer kan foretage den tilsvarende og 
nødvendige kobling mellem de to personnumre og sikre, at allerede registrerede op
lysninger overføres til det nye personnummer. 

Som LGBT Danmark sikkert er opmærksom på, er der tale om systemudfordringer i 
de systemer m.v., som aftager data fra CPR, og dermed udfordringer, som ikke hører 
under mit område. Derfor har jeg i dag rettet henvendelse til de af mine ministerkolle
gaer under hvis område, der efter LGBT Danmarks opfattelse er systemudfordringer, 
og opfordret til, at der snarest findes en løsning på disse. Jeg har samtidig opfordret 
til, at LGBT fra det relevante ministerium m.v. modtager direkte svar på brevet af 2. 
februar 2015. 

CPR-kontoret har også i dag rettet henvendelse til Teleindustrien, Finansrådet og 
Realkreditrådet med henblik på, at disse brancheorganisationer gør deres medlemmer 
opmærksomme på systemudfordringerne og samtidig opfordrer til, at eventuelle pro
blemstillinger løses. 

l alle tilfælde har jeg medsendt LGBT Danmarks brev af 2. februar 2015 med bilag for 
at bringe forståelse for problemstillingerne. 

Herudover vil CPR-kontoret rette særskilt henvendelse til Danske Spil og PKA med 
henblik på at gøre opmærksom på problemstillingerne. 



Jeg skal på den baggrund opfordre LGBT Danmark til at afvente svar fra de relevante 
parter. Jeg finder det hensigtsmæssigt, at eventuelle problemstillinger fremadrettet 
drøftes direkte med de relevante ministerier, brancheorganisationer m.v., som jo har 
muligheden for at tage hånd om relevante løsninger i forhold til de enkelte systemer. 

Jeg kan også oplyse, at CPR-kontoret fremadrettet i selve afgørelsen, hvorved der 
tildeles nyt personnummer, vil oplyse om både det tidligere tildelte personnummer og 
det nye personnummer, således at selve afgørelsen kan tjene som grundlag for even
tuel dokumentation i stedet for den medsendte registerindsigt, som LGBT Danmark 
påpeger ikke egner sig som dokumentationsgrundlag. 
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