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KOMMENTARER TIL RESULTATET AF
UDBUD AF RAMMEAFTALE OM FREMMEDSPROGSTOLKNING
til Justitsministeriet, Civilstyrelsen, Politiet v. Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen,
Anklagemyndigheden, Domstolsstyrelsen, Udlændinge- og Integrationsministeriet,
Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration,
Udlændingenævnet og National ID-center

Som det uden tvivl er Dem og ministerierne bekendt, har der rejst sig en voldsom proteststorm
efter offentliggørelsen af resultatet af ovennævnte udbud.

Mange af de aktører, der tidligere arbejdede for de pågældende styrelser i henhold til de
retningslinjer og honorartakster, der hvert år blev fastlagt af Justitsministeriet, melder nu ud, at de
ikke er interesserede i at fortsætte som tolke og oversættere på de nye betingelser. Leverandøren
har tilsyneladende allerede nu svært ved at skaffe tilstrækkelig mange tolke til sin liste, og det
vides overhovedet ikke, om de tolke, der har tilmeldt sig, reelt er kompetente.

Som brancheforeninger for den del af aktørerne, der har en videregående uddannelse
(kandidatgrad) i oversættelse og tolkning, kan vi kun give vores medlemmer ret i, at de tilbudte
forhold ikke er acceptable.

Vi hilser tiltaget om større transparens i faget og en højnelse af kvaliteten velkommen. Vi har
længe efterspurgt en reel uddannelse og gerne en certificering af markedets aktører, især efter
den noget uheldige afskaffelse af translatøruddannelsen for nogle år siden. Med udbuddet er det i
det mindste sikret, at man efter 1. april ikke længere vil kunne gå ind fra gaden og tolke i sager,
der kan have stor menneskelig betydning for de involverede, hvad enten de er asylansøgere med
håb om at få opholdstilladelse i Danmark eller er anklaget i en straffesag, der eventuelt vil kunne
føre til udvisning af landet. I alle andre sager er det selvfølgelig også meget vigtigt, at både
parterne og myndighederne/domstolene kan stole på, at tolken er kompetent og tolker korrekt.

Det er dog svært at se, hvordan kvaliteten kan højnes betydeligt med de nye betingelser, den
valgte leverandør binder sig til.



Leverandøren er valgt ud fra nogle bedømmelseskriterier, der vægter kvalitet med 70%. Blot er
selve kvalitetsvurderingen delt op på tre punkter: forsyningssikkerhed og service, implementering
og tolkenes kompetencer. Det vil sige, at tolkenes kompetencer alene vægtes med omkring 23%.

Leverandøren forpligter sig til at teste de tolke, der ønsker at påtage sig tolke- og
oversættelsesarbejde. Hvem skal vurdere kandidaternes præstation ved sådanne prøver og hvilke
bedømmelseskriterier anvendes? Hvilke krav stilles der til bedømmerne faglige kompetence og
deres uvildighed?

Det fremgår af udbudsmaterialet, at kandidater til optagelse som vil blive bedt om at prima vista-
oversætte en ukendt tekst samt mundtligt at oversætte en række løsrevne sætninger og desuden
vil blive spurgt ind til en række tolkeetiske forhold. Bortset fra at denne fremgangsmåde er helt
utilstrækkelig til at afgøre, om en person egner sig som tolk, synes der ikke at være nogen krav om
kendskab til retssystemerne i de lande, hvis sprog man tolker, eller om fx juridiske
problemstillinger (forskelle mellem landenes retssystemer osv.) og især juridisk, økonomisk og
teknisk terminologi. Det er ikke viden, man kan tilegne sig på nogle få dages kursus, som afsluttes
med en hurtig ”tolkeprøve”.

Udbuddet indeholder et krav om efter- og videreuddannelse, hvilket vi naturligvis bifalder. Dog
kunne vi godt ønske os at vide, hvordan dette vil blive gennemført i alle de mange sprog, som er
omfattet.

De tolke og oversættere, der har en translatørbaggrund fra et universitet (CBS eller
Handelshøjskolen i Aarhus) står stærkt på dette punkt, men tolke og oversættere med anden
baggrund mangler indsigt i de relevante emneområder.

I den forbindelse skal man huske på, at udbuddet også gælder oversættelse, som er en helt anden
disciplin end tolkning. Oversættelser skal være 100% præcise og retvisende for at kunne bruges i
retssager, asylbehandlingsforløb og andre sammenhænge. Imidlertid er oversættelsesdelen blevet
et stedbarn i udbuddet, og der tages i honorarfastsættelsen overhovedet ikke hensyn til, at en
lang række juridiske oversættelser kan være meget tidskrævende og kun kan udføres af personer,
der har en erhvervssproglig uddannelse.

Her skal det indskydes, at udbuddet efter vores mening diskriminerer personer med dansk som
modersmål, som har taget en (erhvervssproglig) bacheloruddannelse. Ifølge udbudsbeskrivelsen
kan de ikke indplaceres i nogen af de tre beskrevne kategorier.

Som det blev nævnt i indledningen, er vi glade for, at der bliver taget fat i den nuværende
tolkesituation, og at der er et ønske om at højne kvaliteten og sikre større transparens i
prisstrukturen. Imidlertid er resultatet af det afholdte udbud, at de mest kvalificerede aktører på
markedet trækker sig og finder andre indtjeningsmuligheder, da de ikke længere vil kunne holde
deres forretninger kørende, endsige brødføde sig selv og eventuelle familier. Her skal man huske
på, at de mest professionelle tolke og oversættere driver egen virksomhed med faste udgifter til
kontorhold, efteruddannelse osv.



Leverandørens beregninger af indtjeningsmuligheder på op til 70.000 kroner om måneden er efter
vores mening totalt urealistiske. For det første er der ikke så mange opgaver, at alle tolke og
oversættere i alle sprog vil kunne arbejde i mindst 8 timer om dagen for at komme op på det
indtjeningsniveau. For det andet kan vores arbejde kun delvist planlægges og fordeles på forhånd.

Endelig vil vi gerne gøre opmærksom på de erfaringer, man har haft med lignende tiltag i
udlandet. I 2012 besluttede man i Storbritannien at privatisere tolkeleverancerne. Det medførte
kaotiske forhold og stor utilfredshed blandt brugerne. Der var endog røster fremme om, at det
britiske retssystem ikke længere kunne betragtes som et af de mest retfærdige i verden.

Der blev til en vis grad ryddet op i den situation, men så sent som 14. januar 2019 bragte BBC One
en artikel om, hvordan ukvalificerede tolke har kostet britisk politi og retsvæsen tusindvis af pund.
En række sager har måttet gå om, fordi tolkene ikke kunne oversætte selv helt almindelige fraser i
forbindelse med politiafhøreringer og vidneafhøringer, bl.a. den generelle dommerformaning til
vidner og anklagede.

Det er velsagtens i den danske stats interesse at sikre hurtig, smidig, korrekt og kompetent
tolkning og oversættelse, således at unødvendige udgifter undgås og – ikke mindst – at alle
involverede parter sikres rimelige og troværdige ydelser.

Vi håber derfor, der vil blive set på den nuværende situation med kritiske briller, således at der
kan findes en løsning, som er tilfredsstillende for alle. Vi har læst justitsministerens svar på
spørgsmål nr. 248 (Alm. del), som basalt forklarer hensigten med udbuddet, men ikke rigtig tager
stilling til det aktuelle problem med at højt kvalificerede tolke ikke ønsker at være med.

Translatørforeningen og Danske Translatører svarer meget gerne på spørgsmål og bidrager med
input i den forbindelse.
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