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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kynrænt sjálfræði, nr. 80/2019 (breytt 
aldursviðmið), 20. mál, stjómarfmmvarp.

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 15. október2020 þar sem óskað er álits Læknafélags íslands 
(LI) á frumvarpi til laga um breytingu á lögum um kynrænt sjálfræði, nr. 80/2019 (breytt 
aldursviðmið), 20. mál á 151. löggjafarþingi.

I greinargerð kemur fram að fmmvarpið er unnið í samstarfi forsætisráðuneytis og starfshóps 
sem skipaður var samkvæmt bráðabirgðaákvæði II í lögum um kynrænt sjálfræði, nr. 80/2019. 
Með ákvæðinu var starfshópnum m.a. falið að endurskoða aldursviðmið laganna til lækkunar 
vegna réttar til að breyta skráningu kyns og skyldi hann hafa um það samstarf við 
Bamavemdarstofu,umboðsmann bama og hagsmunasamtök hinsegin fólks. Fmmvarpið byggir 
á tillögum starfshópsins.

í fmmvarpinu er lagt til að réttur til að breyta opinberri skráningu kyns og samhtiða nafni miðist 
við 15 ára aldur en ekki 18 ára aldur eins og er nú í lögunum. Er það í samræmi við niðurstöðu 
áðurgreinds starfshóps að unglingar hafí við 15 ára aldur almennt nægan þroska til að taka sjálfir 
ákvörðun um breytingu á skráningu kyns síns og geri sér grein fyrir afleiðingum þeirrar 
ákvörðunar. Niðurstöðuna byggir starfshópurinn á heildstæðu mati á þeim gögnum og 
upplýsingum sem hópurinn aflaði svo og samráði. Hins vegar vísar starfshópurinn til þess að 
ákvörðunin sé afturkræf og einföld í framkvæmd og bendir á mikilvægi þess að auðvelt verði 
fyrir böm að “snúa til baka” e f þau komast að þeirri niðurstöðu að þau tilheyri þrátt fyrir allt 
því kyni sem þeim var úthlutað við fæðingu.

LÍ mælir með samþykki fmmvarpsins enda byggir það á tillögum starfshóps sérfræðinga, sem 
höfðu víðtækt samráð ívinnu sinni.

Verði eftir því óskað er LÍ að sjálfsögðu tilbúið til að senda fulltrúa félagsins á fund 
velferðamefndar til að ræða frumvarpið.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar LÍ,

Reynir Amgrímsson, formaður
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