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Kære LGBT Danmark 

På baggrund af LGBT Danmarks brev af 2. februar 2015 til daværende 

økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard har Justitsministeriet 

modtaget en anmodning fra Økonomi- og indenrigsministeriet af 27. fe

bruar 2015. Økonomi- og indenrigsministeriet anmoder i dette brev Ju

stitsministeriet om at redegøre for de problemstillinger, der vedrører Ju

stitsministeriets område. 

Indledningsvis skal jeg oprigtigt beklage det sene svar. 

Justitsministeriet har på baggrund af Økonomi- og indenrigsministerens 

brev af 27. februar 2015 vedrørende problemer efter indførsel af juridisk 

kønsskifte rettet henvendelse til de institutioner på Justitsministeriets om

råde, hvor der kunne tænkes at være it-udfordringer med at håndtere skift 

af cpr-nummer som følge af juridisk kønsskifte. 

Henvendelsen har omhandlet de mulige generelle it-udfordringer, der måt

te være ved skift af cpr-nummer samt de konkrete sager, som I nævner i 

brevet af 2. februar 2015. Konkret har Justitsministeriet rettet henvendelse 

til Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen, Direktoratet for Kriminalforsorgen, 

Den Centrale Anklagemyndighed samt Civilstyrelsen. 

De adspurgte institutioner har oplyst, at de generelt ikke oplever it

mæssige udfordringer i forbindelse med skift af cpr-nummer, som følge af 

juridisk kønsskifte. 

Flere af institutionerne har oplyst, at såfremt de i fremtiden bliver bekendt 

med it-udfordringer vil disse blive håndteret via manuelle procedurer i ek-
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sisterende systemer. Endvidere oplyser en af institutionerne, at håndtering 

af skift af cpr-numre, som følge af juridisk kønsskifte, vil blive taget med i 

projektering af nye it-projekter. 

Ad pkt. 11 i LGBT's brev af den 2. februar 2015 

På baggrund af det konkrete eksempel på problemer med navneændring i 

tingbogen, har Tinglysningsretten oplyst følgende: 

"Tinglysningssystemet håndterer ikke automatisk ændring af personnum

mer, men vi har en helt fast og velfungerende procedure, hvorefter vi un

dersøger og retter personnumre, når vi får en anmodning om dette via vo

res kontaktformular på www.tinglysningsretten.dk. Vi kræver ingen do

kumentation, menforetager selv de nødvendige undersøgelser. Vi har vur

deret, at udvikling og implementering af en egentlig systemløsning ikke vil 

stå i rimeligt forhold til det- trods alt- ret begrænsede antal tilfælde, der 

vil være tale om." 

Domstolsstyrelsen har endvidere oplyst, at der ikke er nogen sager vedrø

rende skift af navn i Tingbogen, som mangler at blive afsluttet. 

Ad. Pkt. 17 i LGBT's brev af den 2. februar 2015 

På baggrund af det konkrete eksempel på problemer med overførsel af kø

rekortforhold i forbindelse med skift af cpr-nummer, som følge af juridisk 

kønsskifte, har Rigspolitiet har oplyst følgende: 

" ... det eksisterende CPR-nummer bliver automatisk overskrevet med det 

nye CPR-nummer i det centrale kørekortregister. Ved opslag på det nye 

CPR-nummer i det centrale kørekortregister, vil alle kørekortinformatio

ner således fremgå. " 

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at 

kontakte os. 
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