Mandat – utvalg som skal utrede tolketjenester i offentlig sektor


Utvalget skal utrede og fremme forslag til samordnet, kvalitetssikret og effektiv
organisering av tolking i offentlig sektor. Med organisering menes systemer for
opplæring i bruk av tolk, tekniske løsninger for fjerntolkning og rammevilkår for
tolkeoppdrag i offentlig sektor.



Utvalget skal beskrive behovet for tolk i offentlig sektor fremover. Utvalget skal ta
for seg tolking mellom norsk og andre talespråk. Tolking til og fra samisk og
nasjonale minoriteters språk skal inngå i utredningen. Tolking for døve skal ikke
inngå i utvalgets utredning.



Utvalget skal ta utgangspunkt i hver sektors selvstendige ansvar for å informere,
veilede og høre sine tjenestemottakere og beskrive behovet for tolk i offentlig
sektor fremover. Utvalget skal i sine forslag ta høyde for forskjeller i utfordringer
knyttet til geografi og befolkningssammensetning, samt sikkerhets- og
beredskapsmessige forhold.



Utvalget skal fremme forslag som ligger innenfor rammen av dagens regelverk.



Forslag til organisering skal sikre det offentlige tilgang på kvalifiserte tolker,
ivareta brukerens rettssikkerhet og gjøre tjenestene i stand til å utføre sine
oppgaver i en mangfoldig befolkning. Utvalget skal herunder vurdere hvordan
man kan sikre en autorisasjonsordning også for tolker til og fra samisk. Utvalgets
forslag skal bidra til en god ressursutnyttelse av midlene det offentlige bruker på
tolking.



Utvalget skal foreta en sammenligning av organiseringen av tolking i enkelte
sammenlignbare land.



Utvalget skal klargjøre de forutsetninger og den usikkerheten som ligger til grunn
for forslaget. Økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av
forslagene skal utredes. Det må spesifiseres hvilke konsekvenser som vil gjelde
for de ulike offentlige aktører. Minst ett av forslagene til utvalget skal baseres på
uendret ressursbruk.



Utvalget vil få et eget sekretariat. Utvalget kan ved behov innhente faglig støtte
og innspill underveis, fra blant annet ressurs- og kompetansemiljøer og berørte
myndigheter. Utvalget skal vurdere å trekke inn språkfaglig og språkpolitisk
kompetanse fra Språkrådet.



Utvalget kan også bestille utredninger og data i den grad utvalget selv ikke har
kompetanse eller mulighet til å foreta den nødvendige innhenting av kunnskap.



Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil nedsette en
referansegruppe som kan bistå utvalget med innspill.



Utvalget skal avlevere sin utredning senest ett år etter oppstart.

