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Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn
Vi viser til høring datert 25.06.2015 med forslag til lov om endring av juridisk
kjønn.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ikke bemerkninger til de faglige
vurderingene og forslagene som det er redegjort for. Våre bemerkninger gjelder
utredningens punkt 8 Forvaltning av ny ordning – saksbehandling og klageadgang.
I punkt 8.2 er det foreslått at Folkeregistermyndigheten med en ny ordning må ta
ansvar for å endre personens registrerte kjønn i Folkeregisteret. Det opplyses videre
at Vilkårene for å kunne endre juridisk kjønn i Folkeregisteret er etter forslaget til
ny ordning utelukkende objektive. Vedtakene etter denne ordningen vil ikke baseres
på skjønnsmessige vurderinger. Registermyndigheten (skattekontoret) bør derfor
kunne forestå saksbehandlingen og være førsteinstans for vedtak om endring av
juridisk kjønn.
Søknad om endring av juridisk kjønn skal sendes registermyndigheten, som foretar
en formalkontroll av at skjemaet er i orden (alderskrav er oppfylt, skjemaet er
underskrevet, etc.). Vedtaket vil være et enkeltvedtak som kan påklages i henhold
til forvaltningslovens alminnelige regler.
Departementet foreslår at klagesakene samles hos en instans og foreslår at
Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal være felles nasjonal klageinstans. Videre
antar departementet at det vil være svært få klager på disse vedtakene. Vi oppfatter
det derfor slik at departementet mener at forslaget ikke vil ha særlige økonomiske
og administrative konsekvenser for embetet.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er positiv til å være nasjonal klageinstans. Vi
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bemerker likevel at det ikke er rom for økt ressursbruk innenfor vårt budsjett, og at
økte kostnader må dekkes inn av departementet.

Med hilsen
Rannveig Bjerkmo
Ass. fylkesmann
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