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Høring – Forslag til lov om endring av juridisk kjønn
Det vises til Helse- og omsorgsdepartementets e-post av 25. juni 2015 med vedlegg.
Justis- og beredskapsdepartementet viser til at begrepet «søknad» i lovforslaget brukes om
endring av juridisk kjønn. Det fremgår imidlertid av høringsnotatet at det eneste
vilkåret for endring er at personen opplever å tilhøre det andre kjønnet, og at
folkeregistermyndigheten kun skal foreta en lovmalkontroll av at skjemaet er i orden.
Etter vårt syn er det derfor mer dekkende å bruke begrepet «melding» om endring, slik
som i navneloven.
Vi viser til høringsnotatets punkt 7.2.4 og støtter departementets vurdering av at et
spørsmål om skifte av kjønn bør anses som et særlig personlig forhold som er lite egnet
til å delegere til en annen person. Dette er et hensyn som også gjelder beslutninger på
vegne av mindreårige.
Vi deler imidlertid ikke fullt ut departementets vurdering av at en endring av juridisk
kjønn ikke er av en slik art at det er behov for særskilt beskyttlese. Vergemålsreglene
beskytter også mot andres utnytting – og om en person blir forledet til å melde skifte av
kjønn – uten at dette er et ønske som kommer fra personen selv, så vil man lett mene at
personen vil kunne ha behov for beskyttelse. Spørsmålet kan derfor etter vårt syn
trenge en nærmere vurdering. Vi peker i denne sammenhengen på reguleringen i
navneloven § 10 første ledd der det er en generell unntaksbestemmelse for endring som
kan utgjøre en «vesentlig ulempe» eller der andre «sterke grunner» taler mot endring,
og der det etter § 10 annet ledd normalt må gå 10 år mellom hvert navneskifte.
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