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Statsbudsjettet 2020 må gi flere ansatte tolker i tolketjenesten for døve, døvblinde og 
hørselshemmede 

Norges Døveforbund ber Stortingets arbeids- og sosialkomité øke antallet ansatte tolker i tolketje-
nesten for døve, døvblinde og hørselshemmede. Grunnen er tolketjenesten er blitt for avhengig av 
frilanstolker. Dette gjør at tolkebrukerne ikke får dekket tolkeoppdrag som tolketjenesten ikke har 
kapasitet til å dekke og frilanstolkene ikke vil ta.  
 
På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet gjorde Proba samfunnsanalyse i 2018 en vurdering 
av organiseringen av tolketjenesten (Prop. 1 S (2019–2020) Arbeids- og sosialdepartementet, s. 116). 
Av Proba-rapporten Ny organisering av tolketjenesten for døve og hørselshemmede? fremgår det at 
av tolketjenestens samlede kostnader i 2017 på 240,6 mill.kr, gikk 114,6 mill.kr til honorering av fri-
lanstolkene (s. 15). Om lag 48 % av kostnadene i tolketjenesten går til frilanstolker. Problemet er ikke 
frilanstolking i seg selv – frilanstolkenes innsats er avgjørende for å løse en rekke tolkeoppdrag, ikke 
minst for døvblinde. Tolketjenesten vil alltid trenge frilanstolker. Problemet er den skjeve balansen 
mellom ansatte tolker og frilanstolker. Årsaken er en tilnærmet ansettelsesstopp siden tidlig på 2000-
tallet.  
 
Allerede Tolkeutredningen 2008 tok påpekte at forholdstallet burde endres i retning av flere ansatte 
tolker pr. frilanstolker (s. 44). Konkret ved at tolketjenesten ble tilført 30 nye tolkestillinger årlig, i 
første om-gang over en 5-årsperiode, med mulig fortsettelse i ytterligere en 5-årsperiode. Denne an-
befalingen ble aldri fulgt opp.  
 
Tatt i betraktning (1) at frilanstolker ikke kan beordres til å ta udekkete oppdrag, (2) at tolketjenes-
tens innsyn i utføringen av oppdragene blir mindre med frilanstolker, (3) at tolketjenestens mulighet 
for fagutvikling svekkes og (4) at frilanstolkordningen er tid- og ressurskrevende å administrere, bør 
det skje en forskyvning i ressursbruken. Antall tolkestillinger i tolketjenesten må økes. Også for de 
mange frilanstolkene som egentlig ønsker ansettelse, vil dette være et gode.  
 
I budsjettet for 2020 kan denne forskyvningen i ressursbruken skje uten å øke rammen for budsjet-
tet. Konkret kan det overføres midler fra kap. 2661, post 73 som finansierer frilanstolkordningen, til 
kap. 605, post 01 der driftsutgiftene til fast ansatte tolker er postert. Overføringen kan gjerne være i 
størrelsesorden 20 mill. kr noe som vil kunne gi rom for om lag 30 nye tolkestillinger.  
 
Norges Døveforbund ber Stortingets arbeids- og sosialkomité om å engasjere seg i tolkebrukernes 
situasjon og ta ønsket vårt opp til behandling. Navs manglende oppfølging av flere utredninger som 
anbefaler å skille ut tolketjenesten som egen enhet for å skape bedre og mer effektive tolketjenester 
har skapt en situasjon der Norges Døveforbund ser at en økning av antall tolkestillinger er den mest 
øyeblikkelige og effektive måten å sikre brukerne rett tolk til rett tid.  
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