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Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets brev av 25.juni 2015 mottatt 3.september 2015
med forslag til ny lov om endring av juridisk kjønn.
Det foreslås en ny ordning som skal gjøre det enklere å endre juridisk kjønn. Endring av juridisk
kjønn skal kunne skje ved en egenerklæring til folkeregistermyndigheten som ligger hos
Skattedirektoratet. Skattedirektoratet kommer dermed til å ha ansvaret for den
registertekniske oppgaven å endre personens registrerte kjønn i Folkeregisteret. 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.).
Departementet foreslår å etablere i første omgang en manuell løsning med innsending av
skjema per ordinær post. En elektronisk løsning for registrering av endret kjønn antas å være
for kostnadskrevende både i forhold til tid og utviklingskostnader.
Brønnøysundregistrene støtter forslaget som forenkler registrering av juridisk kjønn. Det er
imidlertid også et mål at forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv skal
være elektronisk. Siden Skattedirektoratet allerede benytter Altinn for å kommunisere digitalt
med sine brukere er det nærliggende å benytte Altinn også ved registrering av endret juridisk
kjønn i Folkeregisteret. Vi antar at dette kan være en enkel innsendingstjeneste med begrenset
databehov og uten avansert funksjonalitet. Altinn er tilrettelagt for å håndtere sensitive
personopplysninger. Nødvendige tilpasninger i Altinn antas derfor å være overkommelige også
fordi Skatteetaten allerede er tjenesteeier. I tillegg kommer kostnadene for å legge til rette for
mottak av registreringsmeldingen i Folkeregisteret. Slike kostnader måtte dekkes av
Skatteetaten som tjenesteeier. Med den informasjonen som fremgår av høringsnotatet er det
vanskelig for oss å komme med en nøyaktig beregning av kostnadene for å etablere en
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elektronisk innsendingsløsning gjennom Altinn. Vi bistår gjerne for å utrede nærmere en
etablering av elektronisk løsning for registrering av juridisk kjønn i Altinn.
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