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Slut med ”happy-go-lucky” inden for området for tolkning og oversættelse 
 
De første skridt er nu taget til at få ryddet op på området for tolkning og oversættelse. Rigspolitiet har 
ophævet kontrakten med EasyTranslate, og et udvalg i Folketinget skal stille forslag til at sikre bedre 
fremmedsprogstolkning i den offentlige sektor. De berørte professionsforeninger hilser initiativerne 
velkommen, men advarer samtidig om risikoen for at gentage tidligere fejl. Fagkundskaben skal med på 
råd. 

Lisbet Pors Abildager, translatør og tolk 

formand for Tolkesamfundet 

Mette Aarslew, translatør og tolk 

formand for Danske Translatører 

Mette Davies, translatør og tolk 

konstitueret formand for Translatørforeningen 

Rigspolitiet offentliggjorde 11.12.2019, at deres kontrakt med Easy Translate om tolkning på retsområdet 
bliver ophævet med øjeblikkelig virkning. Den netop vedtagne finanslov for 2020 indeholder en bevilling på 
5 mio. kroner til nedsættelse af et tværministerielt udvalg, der skal stille forslag til at sikre bedre 
fremmedsprogstolkning i den offentlige sektor via en certificeringsordning og uddannelse.  

Under et åbent samråd i Folketingets Retsudvalg 22.10.2019 om de aktuelle problemer med oversættelse 
og tolkning på retsområdet sagde justitsminister Nick Hækkerup: ”… der bør tages nogle initiativer, som 
sikrer (…) både uddannelse og certificering, så området bliver mere velreguleret, end det er i dag (…) der er 
noget klondyke (…) og lidt ’happy-go-lucky’ over det, der sker, som er utilfredsstillende ...” Danske 
Translatører, Tolkesamfundet og Translatørforeningen – de tre professionsforeninger for oversættere og 
tolke – kunne ikke være mere enige. Vi ser posten på finansloven som et udtryk for, at politikerne tager 
ansvar for at løse problemerne. Vi glæder os samtidig over, at ikke kun Justitsministeriet, men også de 
øvrige ministerier, tager sagen alvorligt. 

Med nedsættelsen af ovennævnte udvalg signalerer politikerne bag finansloven for 2020, at de ønsker at 
hæve kvaliteten af oversættelse og tolkning i den offentlige sektor. I den proces vil det være oplagt og 
afgørende at inddrage tolke- og oversættelsesfaglige eksperter med den nødvendige faglige indsigt og 
kompetence. Kun på den måde kan man undgå en gentagelse, eller ligefrem forværring, af det kaos, der har 
hersket siden foråret, da den netop ophævede kontrakt trådte i kraft. Korte såkaldte tolkeuddannelser af få 
ugers varighed, der udbydes af private virksomheder og visse fagforeninger, giver ikke de kvalifikationer og 
den erfaring, der er nødvendig for at fungere som tolk og oversætter i den offentlige sektor. Hvis dette ikke 
sikres, vil vi i fremtiden ende i samme situation som nu, hvor uuddannede og inkompetente personer 
tilbyder ukvalificeret tolkning og oversættelse.  

Baggrund: Den 1. april 2019 trådte en ny tolkeordning på retsområdet i kraft. Opgaven med at levere 
fremmedsprogstolkning og -oversættelse til alle institutioner under Justitsministeriet og Udlændinge- og 
Integrationsministeriet blev sat i udbud af Rigspolitiet. Den private virksomhed EasyTranslate vandt 
opgaven. Virksomheden har fra begyndelsen haft store vanskeligheder med at levere tolke med de 
nødvendige kvalifikationer og leve op til kravene i kontrakten. Mange har med rette spurgt, hvorfor det er 
gået så galt.  

Ud over retsområdet, hvor tolke bl.a. medvirker i retssager, ved afhøringer hos politiet og i asylsager, 
anvendes der tolke andre steder i det offentlige, eksempelvis på social- og sundhedsområdet. Den 
kommunikation, der foregår i disse situationer, skal tolkes på en måde, så den tiltalte, patienten eller 
borgeren forstår, hvad der bliver sagt, præcis som hvis han eller hun talte og forstod dansk. Det samme 
gælder den anden vej, til dansk, hvor den kompetente tolk skaber optimale forhold for fagpersonen til at 



        
 
hjælpe udlændingen. Kompetent tolkning kræver derfor naturligvis, at tolken taler både dansk og 
fremmedsproget på et meget højt niveau. Det kræver tid og hårdt arbejde at tilegne sig sproglige 
kompetencer, der gør en person i stand til at oversætte præcist og loyalt mellem to sprog. Det kræver 
desuden en detaljeret indsigt i de områder, tolkningen vedrører, og viden om de myndigheder og instanser, 
der tolkes for. Man bliver ikke automatisk en dygtig oversætter eller tolk, blot fordi man taler to sprog. 
 
Utilstrækkelig oversættelse og tolkning kan have alvorlige konsekvenser og medføre store omkostninger for 

de involverede myndigheder, tiltalte, patienter og borgere. Sagsbehandling eller behandlingsforløb kan 

trække ud, uskyldige kan blive idømt fængselsstraf, eller skyldige sat på fri fod. Utilstrækkelig oversættelse 

og tolkning medfører en risiko for retssikkerheden, patientsikkerheden og overholdelse af Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention. 

Rigspolitiets udbud af oversættelse og tolkning på retsområdet har understreget og accelereret problemer, 
der allerede var kendt: For det første har det generelle kompetenceniveau blandt tolke været alarmerende 
lavt i årevis. For det andet stiller det offentlige ikke krav om, at tolke skal være uddannede eller 
certificerede. For det tredje er der stort set ingen muligheder for at uddanne sig til tolk i Danmark. 
 
Igennem flere år er sproguddannelserne med specialisering inden for oversættelse og tolkning på 

universiteterne og handelshøjskolerne blevet udvandet og beskåret. I dag er alle sproguddannelser på 

Copenhagen Business School (CBS) lukket, mens der på Aarhus Universitet kun udbydes fagsprogs- og 

tolkeuddannelse i engelsk, tysk, fransk og spansk. 

I henhold til dokumenterede undersøgelser findes der kun ca. 250-300 uddannede tolke i hele Danmark. Vi 
anslår, at der derudover er ca. 150 autodidakte og erfarne tolke, som er direkte kvalificerede til at varetage 
tolkning og oversættelse for den offentlige sektor. Opgaverne kan ikke overdrages til andre tolke og 
oversættere, da de ganske enkelt ikke findes. En stribe udbud i sundhedssektoren, kommunerne og nu 
senest på retsområdet har desuden været udformet således, at det i praksis er private virksomheder og 
bureauer, der formidler en professionel ydelse uden at have faglig viden om emnet og faget. 
Virksomhederne kan vinde udbudskontrakter uden viden om, hvad oversættelses- og tolkefaget indeholder 
eller kræver og uden at have kompetence til at uddanne eller teste de tolke, de sender ud for at bistå 
læger, anklagere, sagsbehandlere og andre højtuddannede fagfolk.  

Hvis kvaliteten af oversættelses- og tolkeydelserne skal hæves, kræver det en professionalisering af 
oversætter- og tolkeerhvervet. Det kræver, at professionelle oversætteres og tolkes kompetencer 
anerkendes på linje med andre højtuddannede faggruppers kompetencer, så disse fagpersoner – dommere, 
advokater, psykologer, læger osv. – kan udføre deres arbejde ved hjælp af kompetente oversættere og 
tolke, der mestrer den relevante faglige kommunikation på både dansk og fremmedsproget. 

Norge, Sverige og Tyskland har certificeringsordninger, der stiller krav til tolkenes kompetencer. Det er 

vores klare anbefaling, at politikerne søger inspiration i disse ordninger, når de skal udarbejde en 

uddannelse og certificeringsordning.  

Med bevillingen på finansloven for 2020 har politikerne taget det første vigtige skridt på vejen til at skabe 

en langsigtet og holdbar løsning på området for oversættelse og tolkning og sikre retssikkerheden, 

patientsikkerheden og overholdelsen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. 

 

 


