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EXECUTIVE SUMMARY 

Om forstudien  
IMDi har bestilt denne forstudien. Forstudien hadde en varighet på 2,5 måned med oppstart i 

september og innlevering av avsluttende rapport 15. desember. Utredningen skulle baseres på 

tilgjengelig dokumentasjon, evalueringer og undersøkelser fremlagt av IMDi. Det skulle utredes i 

samsvar med overordnede mål og prinsipper på tolkefeltet.  

 

Målet med forstudien er å utrede konseptmodeller for en bestillingsløsning for Nasjonalt 

tolkeregister. Forstudien vil resultere i en kortfattet rapport som skal skissere ulike muligheter for 

hvor plassering, eierskap og driftsansvar skal ligge, og hvilke løsninger som best underbygger 

sektormyndighetenes ansvar og behov for bruk av tolk. Prosjektet skal anslå kostnadsramme og 

krav til organisering og drift av de ulike modellene. Prosjektet skal gi en anbefaling for enten:  

a) Direkte valg av modell 

eller 

b) Forslag til prosess for å avklare modell 

 

Et eventuelt hovedprosjekt skal resultere i en effektiv løsning for bestilling av tolker i Nasjonalt 
tolkeregister. Løsningen skal bidra til at de best kvalifiserte tolkene prioriteres for oppdrag.  
 
Forstudien skulle utrede på et grovt og overordnet nivå. Beskrivelse av tekniske spesifikasjoner eller 
systemkrav for en bestemt løsning inngår ikke i forstudien. 
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Forstudien har gjort følgende: 

 Involvert og synliggjort aktørene og deres behov i forbindelse med bestillingsprosessen 

 Foreslått en løsning som kan gi god verdi for alle aktørene. 

 Klargjort hvilke forutsetninger, utfordringer og muligheter som ligger til grunn for 
løsningen. 

 Gitt et veikart som peker på egnet fremgangsmåte  

 Belyst organisatoriske, faglige og driftsmessige konsekvenser slik de ser ut ved 
oppstarten av et hovedprosjekt. 

 

Anbefalt løsning  
Forstudiens anbefalte løsning er å tilgjengeliggjøre et nytt Nasjonalt Tolkeregisteret i et interaktivt 
nettsamfunn. Nettsamfunnet blir en informasjonskanal fra IMDi hvor de ulike aktørene i nettverket 
kan møtes og skape gode praksiser for og rundt bestilling av tolk.  
 
Forstudien foreslår modell og et forslag til prosess (ref. alternativ b over) for å avklare en modell 
som bygger på et utvidet tolkeregister. Registeret gjøres tilgjengelig og kan benyttes av brukere og 
formidlingsledd, i tillegg til at innholdet presenteres i nettsamfunnet TolkINg. 
 
Selve bestillingen bør ivaretas gjennom brukeres egne løsninger eller ordninger/avtaler. Det er i 
hovedsak antall tolkeoppdrag som vil avgjøre hva slags løsning eller ordning som er aktuell: For 
brukere som kjennetegnes ved daglige tolkeoppdrag, vil bestillingen måtte integreres i egne 
fag/virksomhetssystemer. Der antall tolkeoppdrag er færre, kan det være tilstrekkelig med 
manuelle rutiner. Formidlere anvender egne bestillingsløsninger.   
 
Brukere skal gjennom løsningen som anbefales i denne forstudien få godt tilrettelagt informasjon 
for at bestillingen kan utføres gjennom: 

 Rettledning i bestillingsprosessen 

 Et godt informasjonstilfang som gir tilgang til aktuelle tolker for et oppdrag   

 Være trygge på at alle data som hentes ut fra register og nettsamfunn er kvalitetssikret. 

 

Tolken skal gjennom løsningen som anbefales i denne forstudien få godt tilrettelagt informasjon som 
gir  

 Gode muligheter for å planlegge arbeidshverdagen og kommunisere tilgjengelighet. 

 Bedre grunnlag for at brukere kan overholde god praksis i forbindelse med bestillingen. 

 God synliggjøring av kvalifikasjoner og kompetanse  

 Gode muligheter for nettverksbygging og kundeutvikling 

 Arena for erfaringsdeling mellom tolker 

 Gode vilkår for kunnskapsutvikling. 
 
Årsaker til at det ikke foreslås en bestillingsfunksjon er: 
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 Starte på riktig sted og utvikle gradvis 
En bestillingsfunksjon vil ikke være rett startpunkt for å løse tolkefeltets utfordringer som har å 
gjøre med kvalitet i ulike fasetter. Vi foreslår å løse disse utfordringene, spesielt med tanke på 
datakvalitet i register, før man går inn i store investeringer. 
 

 IMDis rolle er tilrettelegging 
Vurderingen er at IMDis viktigste rolle som nasjonal fagmyndighet er å sikre en infrastruktur for 
tolkefeltet (og ikke sitte med forvaltning /drift med ansvar for booking av tolker til oppdrag.) IMDi 
leverer ikke tolketjenester og det vurderes derfor ikke som hensiktsmessig å understøtte en slik 
funksjonalitet. 
 

 Fordrer virksomhetsspesifikk kompetanse uansett 
En bestillingsfunksjon hos IMDi vil ikke kunne effektivisere bestillingen i stor nok grad fordi 
brukerne må uansett løsning besitte kompetanse og bruke tid på en vurdering av tolkens egnethet.  
 

 Kost/nytte 
Vurderingen i denne studien er at kost/nytte ikke vil forsvare investering i en 
bestillingfunksjonalitet hos IMDi fordi egne løsninger og ordninger allerede er etablert/under 
etablering hos en betydelig del av stor-brukere.  

 

1. Innledning 

 
 

Bakgrunn for forstudien 
IMDi eier og drifter Nasjonalt tolkeregister. Registeret ble opprettet i 2005 og er et innsynsregister 
over de oppførte tolkenes tolkefaglige kvalifikasjoner. Formålet med registeret er blant annet at 
offentlig sektor skal få bedre tilgang til kvalifiserte tolker.  
 
Nasjonalt tolkeregister spiller en stadig viktigere rolle på tolkefeltet og er i dag IMDis viktigste tiltak 
for å regulere feltet. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, og med tanke på 
registerets økende verdi er det viktig å forbedre registerets funksjoner for å øke brukeropplevelsen 
og verdien av tiltaket. 
 
Registeret ble evaluert av Rambøll i 2010. I rapporten “Evaluering av Nasjonalt tolkeregister” 
foreligger flere anbefalinger for videreutvikling og forbedring av registeret. I tildelingsbrevet for 
2012 er IMDi bedt på bakgrunn av tilrådingene i evalueringen om å vurdere utviklingstiltak for å 
styrke registeret. IMDI har siden 2011 satt i gang ulike forbedringstiltak basert på anbefalingene. 
Disse går på både brukeradministrasjon, søkefunksjon og datakvalitet. 
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Hensikten med dokumentet 
Målet med dette dokumentet er å presentere et beslutningsgrunnlag for konseptmodell med 
tilhørende løsningsalternativer som vil understøtte bestillingsprosessen.  
 
Dokumentet inngår som leveranse i IMDis prosjekt for Bestillingsfunksjoner til Nasjonalt 
Tolkeregister og skal gi et grunnlag for videre arbeid i et hovedprosjekt hos IMDi og gi innspill til en 
egnet prosess. 

 

Om forstudien  
IMDi har bestilt denne forstudien. Forstudien hadde en varighet på 2,5 måned med oppstart i 

september og innlevering av avsluttende rapport 15. desember. Utredningen skulle baseres på 

tilgjengelig dokumentasjon, evalueringer og undersøkelser fremlagt av IMDi. Det skulle utredes i 

samsvar med overordnede mål og prinsipper på tolkefeltet.  

 

Målet med forstudien er å utrede konseptmodeller for en bestillingsløsning for Nasjonalt 

tolkeregister. Forstudien vil resultere i en kortfattet rapport som skal skissere ulike muligheter for 

hvor plassering, eierskap og driftsansvar skal ligge, og hvilke løsninger som best underbygger 

sektormyndighetenes ansvar og behov for bruk av tolk. Prosjektet skal anslå kostnadsramme og 

krav til organisering og drift av de ulike modellene. Prosjektet skal gi en anbefaling for enten:  

c) Direkte valg av modell 

eller 

d) Forslag til prosess for å avklare modell 

 

Et eventuelt hovedprosjekt skal resultere i en effektiv løsning for bestilling av tolker i Nasjonalt 
tolkeregister. Løsningen skal bidra til at de best kvalifiserte tolkene prioriteres for oppdrag.  
 
Forstudien skulle utrede på et grovt og overordnet nivå. Beskrivelse av tekniske spesifikasjoner eller 
systemkrav for en bestemt løsning inngår ikke i forstudien. 

 

Anbefalt løsning  
Forstudiens anbefalte løsning er å tilgjengeliggjøre et nytt Nasjonalt Tolkeregisteret i et interaktivt 
nettsamfunn. Nettsamfunnet blir en informasjonskanal fra IMDi hvor de ulike aktørene i nettverket 
kan møtes og skape gode praksiser for og rundt bestilling av tolk.  
 
Forstudien foreslår modell og et forslag til prosess (ref. alternativ b over) for å avklare en modell 
som bygger på et utvidet tolkeregister. Registeret gjøres tilgjengelig og kan benyttes av brukere og 
formidlingsledd, i tillegg til at innholdet presenteres i nettsamfunnet TolkINg. 
 
Selve bestillingen bør ivaretas gjennom brukeres egne løsninger eller ordninger/avtaler. Det er i 
hovedsak antall tolkeoppdrag som vil avgjøre hva slags løsning eller ordning som er aktuell: For 
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brukere som kjennetegnes ved daglige tolkeoppdrag, vil bestillingen måtte integreres i egne 
fag/virksomhetssystemer. Der antall tolkeoppdrag er færre, kan det være tilstrekkelig med 
manuelle rutiner. Formidlere anvender egne bestillingsløsninger.   
 
Brukere skal gjennom løsningen som anbefales i denne forstudien få godt tilrettelagt informasjon 
for at bestillingen kan utføres gjennom: 

 Rettledning i bestillingsprosessen 

 Et godt informasjonstilfang som gir tilgang til aktuelle tolker for et oppdrag   

 Være trygge på at alle data som hentes ut fra register og nettsamfunn er kvalitetssikret. 

 

Tolken skal gjennom løsningen som anbefales i denne forstudien få godt tilrettelagt informasjon som 
gir  

 Gode muligheter for å planlegge arbeidshverdagen og kommunisere tilgjengelighet. 

 Bedre grunnlag for at brukere kan overholde god praksis i forbindelse med bestillingen. 

 God synliggjøring av kvalifikasjoner og kompetanse  

 Gode muligheter for nettverksbygging og kundeutvikling 

 Arena for erfaringsdeling mellom tolker 

 Gode vilkår for kunnskapsutvikling. 
 
Årsaker til at det ikke foreslås en bestillingsfunksjon er: 
 

 Starte på riktig sted og utvikle gradvis 
En bestillingsfunksjon vil ikke være rett startpunkt for å løse tolkefeltets utfordringer som har å 
gjøre med kvalitet i ulike fasetter. Vi foreslår å løse disse utfordringene, spesielt med tanke på 
datakvalitet i register, før man går inn i store investeringer. 
 

 IMDis rolle er tilrettelegging 
Vurderingen er at IMDis viktigste rolle som nasjonal fagmyndighet er å sikre en infrastruktur for 
tolkefeltet (og ikke sitte med forvaltning /drift med ansvar for booking av tolker til oppdrag.) IMDi 
leverer ikke tolketjenester og det vurderes derfor ikke som hensiktsmessig å understøtte en slik 
funksjonalitet. 
 

 Fordrer virksomhetsspesifikk kompetanse uansett 
En bestillingsfunksjon hos IMDi vil ikke kunne effektivisere bestillingen i stor nok grad fordi 
brukerne må uansett løsning besitte kompetanse og bruke tid på en vurdering av tolkens egnethet.  
 

 Kost/nytte 
Vurderingen i denne studien er at kost/nytte ikke vil forsvare investering i en 
bestillingfunksjonalitet hos IMDi fordi egne løsninger og ordninger allerede er etablert/under 
etablering hos en betydelig del av stor-brukere.  
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Analytisk tilnærming: aktører i et verdinettverk  
Forstudien har valgt å se på tolkefeltet som et aktørnettverk hvor brukere, de som tar tolkeoppdrag 
(heretter benevnt tolker), IMDi, formidlingsbyråer og andre innehar ulike roller og funksjoner.  
 
  

NASJONAL

FAGANSVARLIG

Aktører knyttet sammen i et 
verdinettverk

DEPARTEMENT

NYE

AKTØRER

TOLKER

UTDANNINGS-
INSTITUSJONER OG

SERTIFISERINGSAKTØRER

TOLKEFORMIDLERE

INTERESSE-
ORGANISASJONER

NYE

TJENESTER

BRANSJEFORENING

 
Figur: Verdinettverk 

(Navn og logoer i illustrasjonen under er tatt med som eksempler.) 
Som figuren illustrerer har aktørene koblinger til hverandre. Man kan tenke seg flere og andre 
relasjoner mellom dem enn det figuren viser.  
 
Vi har valgt å konseptualisere tolkefeltet og dets aktører og tjenester som et «verdinettverk»1. Et 
verdinettverk skaper verdi ved å koble aktører sammen med tjenester de behøver. Aktørene har 
altså behov for hverandres tjenester eller har på annet vis en avhengighet eller relasjon.  
 
Begrepet «verdikjede» er bedre allment kjent og viser til en forretningsmodell som er mindre 
komplekst sammensatt enn et verdinettverk. Mens aktivitetene i en verdikjede er sekvensielt 
koblet sammen, er aktivitetene i verdinettverk parallelt koblet sammen. Verdinettverk skaper verdi 
gjennom bruk av felles infrastruktur fremfor å fremme effektivisering av produksjon. I et 
verdinettverk er måten aktørene er knyttet sammen på viktige verdidrivere. Verdien øker jo flere 
og mer aktørene samhandler2.  

                                                           
1
 Fjeldstad og Andersen «Casting off the chains» 2003 

2 Eksempler på andre verdinettverk er markedsplasser som finn.no/oppdrag, forsikring, telefoni og 
flyselskaper hvor informasjonssystemer og registre som en infrastruktur kobler tilbydere og kunder 
med hverandre. Koblet med infrastruktur, lar telefonselskapene oss ringe til hverandre med bruk av 
telefonnummer som er unike identifikatorer på tvers av leverandører og abonnementsordninger.  
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Følgende spørsmål er sentrale å svare opp i denne forstudien:  

 Hvordan skapes verdi for de ulike aktørene? 

 Hvilke rammevilkår og forutsetninger bør være på plass for at behov for- og tilbud om 
tolketjenester kan møtes 

 Hva ønsker de ulike aktørene av IMDi? 

 Hva er viktig for å sikre kvalitet på bestillingen? 

 Hva er viktig for å understøtte tolkens arbeidssituasjon? 

 Hva kan avhjelpe den kompetanse som brukere trenger for å bestille riktig tolk til et 
oppdrag? 

 

Datagrunnlag 

Forstudien har innhentet innspill fra relevante aktører å sikre at rapporten fra prosjektet danner et 
godt beslutningsgrunnlag for valg av fremtidig modell og videre oppfølging. Utredningen har basert 
seg på innsikt fra tidligere utredninger som oppdragsgiver har stilt til disposisjon samt skriftlig og 
muntlig informasjon fra tolker, tolkebrukere, kommunale og private formidlere. For å forankre 
arbeidet er det involvert ulike ledd/nivåer i de aktuelle organisasjoner. 
Funn fra undersøkelsene er ikke gjengitt særskilt, men er blitt formulert som behov og fortolket 
opp mot hva som kan gi verdi, nytte og relevans slik oppdragstaker har forstått det. Behovsbildet og 
målbildet er svært sammensatt. Forstudien har søkt å finne frem og vekte hva som samlet sett kan 
ivareta de viktigste behovene knyttet til bestilling av tolketjenester.  
 

Brukerorientering 
Forstudien legger til grunn en brukerorientert tilnærming. Hva kan best imøtekomme mål og svare 
opp behov som de ulike interessentene har? Fremgangsmåten har vært å benytte innsikt fra 
undersøkelsene til å sette ord på hva som kan gi gevinst, ha relevans og nytte for de ulike 
interessentene i tolkenettverket. 
 

Utvalg 

Utvalget av intervjukandidater har vært identifisert av IMDi på bakgrunn av Devoteams beskrivelse 
av nødvendig interessentinvolvering. Utvalget har blitt løpende supplert for å dekke variasjonen i 
behov blant ulike grupper av tolker, brukere og formidlere.  
 
Involvering og innspill har vært innhentet fra: 

 Større brukere av tolketjenester: UDI, OUS og Domstoladministrasjonen, Trondheim byrett 
og Oslo Tingrett 

 Kommunale formidlere av tolketjenester: Kristiansand og Oslo 

 NAV Alna Sosialtjenesten, Bydel Alna i Oslo 

 Østfold Politidistrikt 
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 Andøy kommune 

 Tolker, i og utenfor Nasjonalt Tolkeregister og med ulik arbeidssituasjon 

 Bransjeforeningen for private formidlere (TBBF) 

 Tolkeforeningen  

 IMDi 
 
Den muntlige informasjonen har fremkommet gjennom semi-strukturerte intervjuer, workshops 
samt samtaler. Intervjuguider og opplegg har vært godkjent av oppdragsgiver IMDi. Funn og 
analyse har vært fremlagt for IMDi underveis i forstudien. 
 
I utvalgsvurderingen har det vært søkt å inkludere hele aktørnettverket og ivareta ulike typer av 
perspektiver så som størrelse på virksomheter, geografisk variasjon, kategorier på tolker, typer av 
formidlere. Vurderingen er at datagrunnlaget har tilfredsstillende kvalitet og gir et godt grunnlag 
for de vurderinger som gis i denne forstudien. 
 
 

Metode og prosessmodell for forstudien 
Analyse og prosess i forstudien kan illustreres med følgende modell: 
 

 
 
 
 

2. Målbilde, behov og suksesskriterier 
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Dette kapittelet omhandler de behov som aktørene i nettverket har, og vurderer hva som er kritiske 
faktorer og suksesskriterier for en fremtidig løsning.  
 
God verdi, nytte og relevans for aktørene er forstudiens utgangspunkt. Forstudien har satt opp 
effektmål3 for IMDi for å sikre dette. Disse kan ses på som målbilder for en fremtidig løsning.  
 

Effektmål for IMDi: 
 Offentlig sektor har god tilgang på tolker med dokumenterte kvalifikasjoner 

 

 En effektiv løsning for bestilling av tolker i Nasjonalt tolkeregister som bidrar til at de best 
kvalifiserte tolkene prioriteres for oppdrag 
 

 Synergieffekt: Økt profesjonsstatus for tolker 

Målbilde for IMDi 
 En tydelig rolle som tilrettelegger for kvalitet og profesjonalitet for hele tolkefeltet. 

 Besørge en infrastruktur som bidrar til god kvalitet i tråd med de strategier og planer for 
hele tolkefeltet som til enhver tid foreligger. 

 Et Nasjonalt Tolkeregister med god datakvalitet som kan benyttes i styrings- og 
rapporteringsøyemed for å holde øye med og utvikle profesjonaliteten på tolkefeltet. 

 God kunnskap om omfang av tolking i ulike sektorer 

 God kunnskap om behov for kvalifisering i ulike språk 
 

Behov og suksesskriterier: 
Forstudien har valgt å se på de mest relevante aktørenes behov som en form for kravspesifikasjon 
for det som skal utvikles og vurderes.  

Kjennetegn ved behov knyttet til bestilling hos brukere av tolk:  
Et funn i rapporten “Evaluering av Nasjonalt tolkeregister” (Rambøll i 2010) er at flere tolkebrukere 
bruker Nasjonalt tolkeregister for å bestille en tolk. I følge evalueringen ønsker 55 % av 
tolkebrukere som benytter seg av registeret, og 59 % av tolkene som står oppført i registeret en 
bestillingsfunksjon knyttet til Nasjonalt tolkeregister. Forstudien har søket å få presisert hva 
brukere legger til grunn når de oppgir å ønske en bestillingsfunksjon.  
 
Funn hos store brukere tyder på at et grunnleggende behov er å ha tilgang til informasjon om best 
kvalifiserte tolker til enhver tid. Å sikre kvalitet på tilfanget av aktuelle tolker er grunnleggende.  Det 
følger av at tolk er kritisk faktor for gjennomføring av kjernevirksomhetens aktiviteter (eks. å 
beramme en rettsak, operere en pasient, intervjue en asylant)   
 

                                                           
3 Effektmål: Mål for de resultater som ønskes oppnådd etter et evt. hovedprosjekt/tiltak. 
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Deretter er det viktig med en effektiv bestilling.  Det er behov for en profesjonell og effektiv 
arbeidsprosessen med bestilling av tolk. Herunder ligger behov for å ivareta kvalitet i planlegging, 
gjennomføring og oppfølging av tolkeoppdrag som er tilpasset kjerneoppgaver og 
saksbehandlingen hos brukeren.   
 
Å ivareta kvalitet fordrer innsikt og kompetanse for å kunne foreta en skjønnsmessig vurdering av 
tolkens egnethet for et oppdrag før en bestilling gjennomføres.  
 
Status for slik profesjonalitet blant brukerne som er intervjuet varierer. For enkelte virksomheter er 
adekvat arbeidsprosesser godt etablert, hos enkelte er slike prosesser og systemer under 
planlegging men ikke etablert, hos enkelte er en effektiv arbeidsprosess som understøtter kvalitet 
ennå ikke planlagt. 
 
Flere store brukere har utviklet eller er i gang med å utvikle egne systemer som kan integreres i 
fagsystemene de anvender. En tidlig vurdering er at det vil være svært kostnadskrevende og å 
dekke behovene gjennom et sentralt og/eller integrert system i IMDi regi.  Et annet viktig spørsmål er 
om det i det hele tatt vil være hensiktsmessig ettersom vurderingen er at den enkelte (store)bruker har 
særbehov som må ivaretas i virksomheten selv og best kan dekkes gjennom egne bestillingsløsninger og 
avtaler.  
 

Viktige føringer for fremtidig løsning: 
 IMDi sikrer kvalitet på data i Nasjonalt Tolkeregister og bidrar til en oversikt over 

tilgjengelige tolker på ulike kategori/nivåer ut fra språk. 

 Kunnskap om bestilling av tolk kan til en viss grad bygges inn i en fremtidig løsning 
(veiledende tekster om språk, tolking, faglige ressurser mv), men vil også fordre kompetanse 
og bemanning internt i virksomheten eller hos en dedikert formidler som er knyttet til 
kontekstforståelse og skjønnsmessig vurdering av tolkens egnethet. 

 Stor-brukere har behov for å se bestilling av tolk i sammenheng med arbeidsprosesser som 
er integrert med ulike fagsystemer/ virksomhetssystemer.  

Suksessfaktorer for brukere 
 Effektiv og kvalitetssikker identifisering av tilgjengelige kvalifiserte tolker til et konkret 

oppdrag/engasjement 

 Bedre kompetanse knyttet til bestilling av tolk hos den som har sektoransvar 

 Bedre tilgang til data knyttet til prosessen rundt bruk (og bestilling) av tolk 

 Brukervennlig løsning/enkelhet 

Kjernespørsmål for brukere: 

 Hvordan bedre tilgangen til kvalifiserte tolker? 

 Hvordan få tak i de best egnet tolkene under gjeldende kostnadshensyn/begrensninger på 
honorar? Nær sammenheng mellom prising, lengde på oppdrag og betingelser slår inn på 
den enkelte brukers muligheter til å få tak i best egnet tolk. 

 Hvordan overkomme geografiske variasjoner med tilgang til tolk? 
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 Hvordan skape en effektiv arbeidsprosess som løser stort spenn og variasjon? 

 Hvordan kan teknologistøtte forventes å gi muligheter fremover? 
 

Kjennetegn ved behov hos tolkene 
 Tiltak som kan bidra til bedre muligheter for å planlegge arbeidshverdagen og kommunisere 

tilgjengelighet er nyttig.  

 Tiltak som bidrar til synliggjøring av kompetanse og kvalifikasjoner er nyttig.  

 Tiltak som understøtter erfaringsdeling og nettverk er nyttig 
 
De fleste tolker kan ikke skape et levebrød av freelance oppdrag innen tolkning og har annet arbeid 
ved siden av. Virksomheten og arbeidshverdagen er for de fleste preget av uforutsigbarhet og 
krevende tidsstyring, noe som skaper frafall fra yrket.  
 
Status er at den enkeltes situasjon varierer sterkt med etterspørselssituasjonen på tolk i ditt språk, 
geografi på oppdragsporteføljen din og eget bosted, egne kvalifikasjoner, prising av oppdraget, 
egne nettverk hos brukere og formidlere, nettverk tolker imellom.   
 

Profesjonelle nettverk mellom tolker 

Tolker kan ha fordeler med å koordinere seg og opptre som team fordi tilfanget av oppdrag å velge 
i øker. Ofte behøves to eller flere tolker til et oppdrag, og samhandling mellom flere tolker blir 
viktig. Slikt koordinering sparer også tolkebruker for arbeid med bestilling.  Tolker har behov for å 
møtes for å diskutere utfordringer de møter i tolkehverdagen. Norsk tolkeforening har en lukket 
gruppe på Face book for sine medlemmer i dag, deres erfaringer fra å bruke dette mediet for 
kunnskapsdeling og nettverksbygging er positivt. Det er også opprettet lukkede grupper for ulike 
grupperinger innenfor for eksempel språk. Det er også eksempler på mikro-nettverk der tolker 
deler kalendere på Google, og tipser om hverandre når formidlere tar kontakt. 
 

Manglende bestillingskompetanse hos brukere erfares som et hinder 

Tolker trekker frem både manglende kunnskap og en ugrei praksis hos grupper av tolkebrukere. Det 
er ønskelig at IMDi aktivt standardiserer og formidler informasjon om retningslinjer for bruk av tolk 
som setter fokus på bestilling, oppdragsrammer og betingelser.  
 

Ønsker økt profesjonsstatus 

Tolkene trekker fram behov for konkrete rettigheter for tolker og ønsker at IMDi skal jobbe for at 
tolk blir beskyttet tittel.  
 

Suksessfaktorer for tolkene 

 Bedre mulighet å planlegge sin virksomhet og tolkearbeidshverdagen 

 Tilgang til flere oppdrag 

 Kvalifikasjoner blir belønnet 
Incitament til videre kvalifisering for tolkene i de nederste kategoriene 
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 Mulighet for å utvikle sitt nettverk opp mot brukere, formidlere og andre tolker 

 Alle godkjente tolker ønsker å stå oppført i Nasjonalt Tolkeregister  

 Åpner for tilfang av tolker til Nasjonalt Tolkeregister og til tolkefeltet som har mål om å 
kvalifisere seg for oppdrag på et høyt nivå/høy kategori 
Økt profesjonsstatus 

 

Formidling og marked 
Denne forstudien har ikke hatt rom å kartlegge formidlingsmarkedet. Det er gjennomført samtaler 
med formidlere, kommunale og private via bransjeforening. Både de kommunale og de private 
formidlerne bidrar til å gi tolkene oppdrag og til å skaffe tolk til oppdrag, og er en naturlig del av 
aktørnettverket.  
 
Følgende hovedinntrykk er dannet:  

 Markedet preges av noen få private formidlere som har med hovedandelen av markedet. 

 Trenden synes å være at kommunene og andre offentlige brukere rundt om lyser ut 
tolketjenester på anbud. Årsakene til dette er trolig knyttet til ressursbruk både når det 
gjelder bruk av interne ressurser i bestillingsprosessen og muligheter for redusert pris på 
tolketjenestene som bestilles ved bruk av anbudskontrakter. Det er også opplyst om 
endrede rammebetingelser knyttet til hvordan tolketjenestene finansieres.  

 Antall kommunale formidlere er synkende og i hovedsak knyttet til de 10 største 
bykommunene.  Disse formidler til kommunens etater, til omkringliggende kommuner, til 
andre brukere, både offentlige og private (organisasjoner, firmaer).  

 
Inntrykket gjennom denne begrensede utredningen er at formidling av tolk til offentlige oppdrag 
kan ses på som et marked med utfordringer. Utslagene blir til dels store når det gjelder kvalitet på 
tolketjenesten slik bruker erfarer det. Tolkene på sin side erfarer en belastende arbeidssituasjon. 
  

Markedsimperfeksjoner 
 Konkurranse: innenfor enkelte språk, sterk konkurranse blant brukere om å få tak i 

kompetente tolker. 

 Pris: Personer som tar tolkeoppdrag står i utgangspunktet fritt til å prise sine tjenester, men 
markedsverdien på deres tolketjeneste vil i praksis styre hva slags pris de kan oppnå. 
Enkelte opplever å utsettes for prispress. Dette gjelder tolker med lavere kvalifikasjoner 
(kategori) men også statsautoriserte innen visse språk.  

 Salærforskriften virker blant stor-brukere som en peilepinn på hvor man kan legge seg for å 
få tak på tolkene man trenger. Brukere står fritt til å sette pris men finansieringsordningen, 
budsjett og kostnadshensyn legger ulike begrensninger for ulike brukere. .  

 Usikkerhet og svingninger i etterspørsel og tilbud på tolk i ulike språk 

 Mistilpasning i kvalifisering (tilgjengelige tester og tolkeutdanningstilbud) og behov for 
tolkmanglende utdanningstilbud i språk det er tolkebehov i 

 Manglende kvalifikasjoner hos mange tolker som formidles til lovpålagte oppdrag. 



 
 

Hoffsveien 21-23    0275 Oslo 
Sentralbord +47 23 25 33 00 

 Internett: consulting.devoteam.no 
Foretaksnr: 981 270 622MVA 

14 
 

 

Føringer for fremtidig løsning: 
Det må skapes sunnere drivere i «tolkemarkedet», disse bør understøtte kvalitetskriterier for både 
bestilling av tolk og tolkning. Uten å ta her ta stilling til om det er realistisk eller ønskelig å få til, er 
det et punkt som er trukket frem av både store brukere og enkelte grupper av tolker at det ville 
styrket tolkefeltet dersom bruk av Nasjonal Tolkeregister gjennom lovregulering ble lagt som et 
krav i offentlige oppdrag. Bakgrunnen for dette innspillet er trolig er erkjent behov for å stramme 
opp kvalitet og kontroll betydelig. Forstudien tar dette til betraktning i vurderingen av aktuelle 
løsninger i kapittel 3. 
 

Oppsummeringsvis kan nevnes følgende kritiske faktorer: 
Kvalitet på data: IMDI må sikre kvalitet på registrerte opplysninger i Nasjonalt Tolkeregister. Dette 
vil heve status på Nasjonalt Tolkeregister som utgangspunkt for all bestilling av tolk til offentlige 
oppdrag.  
 
Raskt: De brukere som nå står på trappene av å gjøre investeringer i egne løsninger sier at det som 
gjøres må igangsettes raskt av hensyn til egne anskaffelser av løsninger/systemer og ordninger.  
 
Samskaping med brukere: Det som gjøres må gjøres i samarbeid med store brukere som står for 
brorparten av markedet. De mest aktuelle er Utlendingsdirektoratet, Domstoladministrasjonen og 
et stort helseforetak som Oslo Universitetssykehus. Politidistrikt og kommuner bør også involveres, 
likeledes andre aktører i tolkefeltet. EN prosess for involvering er beskrevet i kapittel 4 Veikart for 
IMDi. 
 
Veiledende og enkelt i bruk: Det som skal utvikles må tilby veiledning og være enkelt å bruke  
 
 

3. Løsning – et verdinettverk for tolkefeltet 
 
Forstudiens anbefalte løsning er å tilgjengeliggjøre et nytt Nasjonalt Tolkeregisteret i et interaktivt 
nettsamfunn. Nettsamfunnet blir en informasjonskanal fra IMDi hvor de ulike aktørene i nettverket 
kan møtes og skape gode praksiser for og rundt bestilling av tolk.  
 
Løsningen har hovedfokus på segmentet tolkebruker og tolk med IMDi som tilrettelegger for et 
såkalt verdinettverk.  
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Figur: Verdinettverk (gjengitt tidligere i kap 1) 

(Navn og logoer i illustrasjonen under er tatt med som eksempler.) 
Som figuren illustrerer har aktørene koblinger til hverandre. Man kan også tenke seg flere og andre 
relasjoner mellom dem enn det figuren viser.  

Verdinettverk - det fremtidige marked 
 
Vi har valgt å konseptualisere tolkefeltet og dets aktører og tjenester som et «verdinettverk». Et 
verdinettverk skaper verdi ved å koble aktører sammen med tjenester de behøver. På samme måte 
som Finn tilrettelegger for at kjøpere og selgere møtes og Telenor tilrettelegger for at folk kan ringe 
hverandre, kan IMDi tilrettelegge for at tolkebrukerne kobles mot riktig tolk. I kapittel 1, avsnitt om 
Analytisk tilnærminger begrepet verdinettverk forklart nærmere.  

Størrelse og aktørenes tilknytning er viktig 

Størrelsen på nettverket og hvordan aktørene er knyttet sammen i nettverket er viktige drivere i 
verdinettverket. Tolkebrukernes nytte av nettverket vil slik sett øke etter hvert som tilgang til tolker 
med riktig kompetanse øker. Det kan tolkes som et signal på at alle som skal ta offentlige 
tolkeoppdrag får anledning å stå i registeret, også de som for tiden ikke tilfredsstiller 
kompetansekrav. Dette blir et prinsipielt spørsmål som må avklares.   
 
Aktørene vil ha ulike roller for verdiskapning i nettverket. Mens IMDi har ansvar for infrastrukturen 
med drift og vedlikehold av et kvalitetssikret tolkeregister og nettsamfunn, vil tolkebrukernes 
formidlere ha ansvar for markedsføring av oppdrag, kontraktstyring, fakturering og oppfølgning 
(kundeservice).  Utdanningsinstitusjoner og andre som kan tilby sertifisering har også en viktig rolle 
i nettverket gjennom å tilby kompetanseheving for tolkene og at behov for utdanning kan knyttes 
bedre til hvilke språk det tilbys utdanning/kurs i.  
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IMDi legger fundamentet  
IMDi bør formidle oppdaterte og kvalitetssikrete opplysninger om alle norske tolkers utdanning i et 
nytt Nasjonalt tolkeregister. Dette blir fundamentet i verdinettverket. For å sikre fundamentet er 
det en klar fordel om det kan stilles lovkrav til bruk av Nasjonalt tolkeregister, hvor tolkenes unike 
Tolke ID vil være en forutsetning for å kunne delta i offentlige tolkeoppdrag.  

Nasjonalt tolkeregister som infrastruktur i verdinettverket 
Utfordringer med verdinettverk er at konkurrentene må samarbeide for å få markedet til å vokse, 
samtidig som hver enkelt aktør kun er interessert i de beste tolkene. Standardisering gir 
verdinettverket verdi når alle aktørene gjør det samme, henter kvalitetssikrede opplysninger fra 
samme kilde og kommuniserer på den samme plattformen. Verdinettverket blir mer effektivt og 
tolkebrukerne sparer tid når alle aktørene kjenner til at tolker som skal gjennomføre oppdrag må 
stå oppført i et register hos IMDi. Tolkeoppdragene vil bli gjennomført med høyere kvalitet når 
brukere lar være å benytte tolker som ikke tilfredsstiller laveste kvalitetskrav. 
 
Figuren nedenfor illustrerer hvordan det nye registeret kan presenteres i nettsamfunnet TolkINg 
samtidig som dataene gjøres tilgjengelig for bruk i tolkebrukernes fagapplikasjoner (og formidlere).   
 

- Felles register og nettsamfunn  
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Figur: Dataregister og historiske data gjøres tilgjengelig i nettsamfunnet TolkINg samt for 
tolkebrukernes fagapplikasjoner 
 
Det samme tolkeregisteret benyttes både i TolkINg samt i tolkebrukerne og tolkeformidlernes 
fagapplikasjoner. Tolkebrukerne/formidlerne vil benytte sine allerede eksisterende fagapplikasjoner 
som støtter tolkeprosessen. Nytt for disse vil være at de får tilgang til informasjon om alle som 
praktiserer i tolkeregisteret fra IMDis felles register. Ved å abonnere på et oppdatert register vil 
tolkebrukerne og formidlerne til en hver tid ha tilgang til oppdatert informasjon om tolkenes 
kvalifikasjoner tilgjengelig i sin fagapplikasjon.  
  

TolkINg vil fungere som Nasjonalt tolkeregisters vindu utad. Her vil alle i verdinettverket få tilgang til 
opplysningene i Nasjonalt tolkeregister presentert i et nettsamfunn. De brukerne som ikke har en 
egen fagapplikasjon for tolkeprosessen vil bruke TolkINg for å få tilgang til nødvendig informasjon 
for å kunne ta kontakt med en tolk vedrørende ett oppdrag.  
  

Modellen ovenfor illustrerer at IMDi tar ansvar for å etablere et regime for å samle informasjon om 
oppdrag som gjennomføres. Tolkebrukerne og formidlerne sender regelmessig sine rapporter til 
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IMDi som tar ansvar for å tilgjengeliggjøre kvalitetssikret historiske data i TolkINg. Denne koblingen til 
gir IMDi data på tolkebruk hos de aktuelle brukere og gjør at registeret blir et strategisk verktøy. 

 
Forklaring til enkelte av begrepene: 
Tolkers tilgjengelighet: I TolkINg eksponerer tolkene sin tilgjengelighet i en kalenderoversikt. Her 
markerer tolkene om de er ledig for oppdrag i inneværende periode, opptatt i langtidsoppdrag, 
permisjon eller ikke ønsker å bli kontaktet. En slik kalenderoversikt vil ikke kunne brukes til å booke 
direkte, men vil være et utgangspunkt for videre bestillingsprosess. 
 
 

En løsning med et godt utviklingspotensiale 
Verdinettverksmodellen har vekstpotensiale i forhold til registerets størrelse samt i forhold til den 
funksjonalitet som gjøres tilgjengelig i nettsamfunnet.   
 
For å fungere krever et verdinettverk enten en slagkraftig funksjonalitet («killer4 applikasjon»), et 
attraktivt fellesskap som gir et levende nettsamfunn («killer community») eller et svært nyttig 
innhold («killer content»). For tolkebrukerne anbefaler vi at Nasjonalt Tolkeregister tilrettelegges 
med størst oppmerksomhet på å gi et kvalitetssikret innhold som er en hjelp til å finne riktig person 
til et tolkeoppdrag.  

Først kvalitetssikre data i register, deretter nettsamfunn med utviklingsmuligheter 
Å utvide dagens register til å inneholde kvalitetssikrede og oppdaterte opplysninger av samtlige 
tolker og personer som tar tolk oppdrag i Norge vil være et realistisk første steg i utviklingsløpet. På 
sikt kan registeret benyttes som en databank hvor IMDi har samlet og presenterer autorisert 
informasjon om språk, utdanning, bransjeterminologi, og knyttet relevant informasjon mot hver 
enkelt tolk. Standardisering vil effektivisere søket etter rett tolk til ethvert oppdrag, og gi økt 
datakvalitet og mulighet for å analysere gjennomførte oppdrag. 
 

Tolkeportalen: fra hjemmeside til møteplass 

For nettsamfunnet vil første utviklingssteg være å endre dagens tolkeportal fra å være en 
hjemmeside til å bli en møteplass.  
 
Nettsamfunn med informasjon om tolkers tilgjengelighet innebærer at tolkene markerer om de er 
ledig for oppdrag i inneværende periode, opptatt i langtidsoppdrag, permisjon eller ikke ønsker å bli 
kontaktet. En slik kalenderoversikt vil ikke kunne brukes til å booke direkte, men vil være et 
utgangspunkt for videre bestillingsprosess. Som beskrevet i figuren nedenfor er det flere muligheter 
for videreutvikling av nettsamfunnet med kommunikasjonsløsninger, booking og 
salg/tjenestetilbud, men det anbefales å starte i det små. 
 

                                                           
4
 Fjeldstad og Andersen «Casting off the chains» 2003. Begrepet “killer” blir knyttet til attractive egenskaper ved 

nettsamfunn som anger suksesskriterier for om et nettsamfunn vil lykkes eller ikke. Begrepene blir benyttet flere steder 
i denne rapporten.  
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Figur: Skala og utviklingsmuligheter for løsningen 
 
Denne forstudien beskriver kjennetegn og muligheter ved de tre første stadiene/varianten. 
Generelt gjelder at løsningen bør utvikles i takt med at flere tar den i bruk. Slik vil løsningen dermed 
være bedre fundamentert enn om en ekstern leverandør utarbeider en komplett løsning alene. 
Mye tid på utvikling av løsningen er risikabelt og man står i fare for å utvikle en løsning som egentlig 
ikke løser noen jobb for brukerne. Flere store brukere skal erstatte eller implementere interne 
fagsystemer for å håndtere tolkeprosessen. Vi anbefaler at IMDi så tidlig som mulig involverer stor-
brukere av tolk i utviklingsarbeidet og signaliserer føringer om en åpen virksomhetsarkitektur som 
understøtter bruk av unik Tolke ID. 
 

Nettsamfunnet TolkINg 
IMDi, tolkenes fagorganisasjon og andre sentrale aktører besitter kilder med kunnskap som kan 
presenteres på en bedre måte både for tolkene, tolkebrukerne og utdanningsinstitusjoner. Ved å gi 
hver tolk, hver tolkebruker, hvert språk egne sider hvor de kan presenteres og knytte 
informasjonen opp mot registeret vil brukerne lett kunne navigere seg frem til nødvendig 
informasjon. 

 

Illustrasjonseksempler av TolkINg 

Illustrasjonene nedenfor viser hvordan profilen til en tolk og et språk kan se ut. En språk-profil kan 
presentere informasjon som forklarer språkets opprinnelse og aktualiteter, tilgjengelig utdanning, 
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samt hvilke tolker som er autorisert i språket. Ved å klikke på et tolke-ikon vil brukeren rask få opp 
tolkens profil med informasjon om tolken. For hver profil må det fremkomme hvilke opplysninger 
som er kvalitetssikret og tilgjengeliggjort av IMDi, og hvilken informasjon som er registrert av 
brukerne. 

 

 
Eksempler på hvordan informasjon kan presenteres i TolkINg 
 

Eksempler på mulige gevinster for aktørene 

På samme måte kan utdanningsinstitusjoner få egne profiler hvor det kan fremkomme hvem som 
har gjennomført ulike kurs, kurskalenderpåmeldingskjema, osv. Dette vil igjen bidra til oversikt over 
hvem som er interessert i utdanning innen de ulike språkene samtidig som nettsamfunnet legger til 
rette for åpen dialog. Det nye registeret (Nasjonalt Tolkeregister) vil fremme bedre 
rapporteringsmulighet for bransjen med bedre grunnlagsdata for behov om utdanningen. Antall 
gjennomførte oppdrag, mot antall oppdrag som ikke gjennomføres, antall tilgjengelige tolker i og 
uten oppdrag. Utdanningsinstitusjonene vil på en enklere måte komme i kontakt med tolker som 
søker utdanning i de ulike språkene. Dette vil potensielt kunne bedre hvordan tilbud på utdanning, 
kurs og tester er tilpasset behovene (etterspørselen). 
 
 
Ved å tilrettelegge for egne profiler for tolkebrukerne, vil tolkebrukerne kunne publisere praktisk 
informasjon om virksomheten og tolkeoppdrag. Nettsamfunnet gir tolkebrukerne mulighet til å 
kommunisere med alle eller grupper av tolker på en ny måte, de treffes hyppigere og med mulighet 
for dialog. Dette har vært registrert som et savn hos tolkene slik det har vært de senere årene. 
 
I tillegg til markedsarbeid og å tilrettelegge med infrastruktur og rammene rundt nettsamfunnet, er 
tjenestetilbud og innhold avgjørende for å oppnå «kritisk momentum»5. At dette er tilstrekkelig rikt 
og relevant for brukerne er viktig for at nettsamfunnet skal holde seg levende.  
 

                                                           
5
 Se for eksempel Fjeldstad og Andersen «Casting off the chains» 2003. 
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Nettsamfunnet må være «brukervennlig før fancy» og det må være tilgjengelig i alle plattformer for 
mobil og nettbrett i tillegg gjennom en web- applikasjon for å lette tolkens arbeidshverdag 
 
Nyhetskalender, grupper med diskusjonsforum, Q&A og Wikis vil bidra til kompetansedeling og 
svært nyttig innhold («killer content») i nettsamfunnet. Eksempler på aktuelle tema er for eksempel 
tolkenes rettigheter og retningslinjer ved oppdrag eller bruk av teknisk utstyr. Distribusjon av 
relevante maler til aktørene i tolkefeltet vil være nyttig. Eksempler på maler kan være svar-maler 
tolkene sender til brukere for bestilling av oppdrag som gir tolkene tilgang til standardtekster om 
deres rettigheter i et tolkeoppdrag. Dette vil være bidrag som kan styrke tolkens 
profesjonskompetanse.  
 
Ved å tilrettelegge for standardfunksjonalitet for nettsamfunn som for eksempel «Likes», 
«Comments», «Endorse me» samt presentasjon av «dagens nyhet» vil gjøre det enkelt for brukerne 
å bidra til aktivitet. Ved å tilrettelegge for chatt eller videokommunikasjon vil nettsamfunnet bidra 
til at påloggende brukere lett kan komme i kontakt med hverandre. «Tagging» av informasjon ved 
bruk av dataregisteret gjør informasjonen i TolkINg sporbar for brukerne og gir mulighet for søk, 
filtrering og enkel navigering mellom stort volum av informasjon.  

 
Nettsamfunnet vil lette bestillingsprosessen både for store og små tolkebrukere.  Konkret vil det gi 
tolkebrukerne tilgang til nødvendig kunnskap for å komme i kontakt med den best kvalifiserte 
tolken til oppdraget. Informasjon om tolkenes tilgjengelighet for oppdrag vil redusere tiden som 
benyttes på å kontakte tolker for oppdrag. For tolkebrukerne vil det gi verdi å ha kjennskap til 
overordnet informasjon (dagsnivå) om tolkenes tilstedeværelse i markedet. Om tolken er på ferie, 
er opptatt i et ukesoppdrag, har permisjon, ikke ønsker å bli kontaktet for oppdrag eller er 
tilgjengelig for oppdrag.  
 
Nettsamfunnet vil gi brukerne mulighet til å kommunisere med tolkene på en helt ny måte og bidra 
til bedre identifisering og bedre respons. 
 
Ved å invitere tolkebrukerne i diskusjonsgrupper og «wikis» vil tolkefeltet på sikt få en mer 
transparent bransje. Åpenhet om tolkenes situasjon, avlønning, tolkenes rettigheter og om 
tolkeutdanning, vil gi tolkebrukerne bedre forståelse for forhold rundt tolkeoppgaven. 
 
For bransjen generelt vil nettsamfunn sannsynligvis bidra til generell modning gjennom spredning 
av gode praksiser for bestilling og nettverksbygging mellom aktørene i verdinettverket.   
 

Muligheter ved nytt Nasjonalt Tolkeregister   

Identifisering og søkekriterier 
Utover å presentere Tolke ID og kompetanse kan det nye registeret gjøre tilgjengelig ytterligere 
informasjon om tolkene og tolkebrukernes fagapplikasjoner.  
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Det er ulike innfallsvinkler som er aktuelle for å komme frem til rett tolk for et oppdrag.  Selv om 
det i nettsamfunnet vil kunne være mange mulige innganger for å finne rett tolk, er det avdekket at 
både tolker og brukere ønsker at språk og tolkens kategori skal være de kriterier som fanges på 
søkers (brukers) radar før andre aktuelle opplysninger. Det må være enkelt å finne frem til tolk og 
ikke for mange konkurrerende kriterier å søke på. Det betyr at annen utdanning og kompetanse 
enn tolking bør komme opp sekundært. Dette er i tråd med tolkeutdanningens perspektiv om at 
det tolkefaglige er et fag i seg selv.  Samtidig er det mange andre opplysninger som kan være 
nyttige i videre vurdering av egnet tolk til et konkret oppdrag. I figuren nedenfor er noen slike 
muligheter illustrert:  
 
 

 
Radar for mulige opplysninger 
Forklaring: Det ulike blå-nyansene viser mulige temaer med underkategorier. De røde feltene vise 
hvilke kriterier som må vektes høyest og dominere de andre kriteriene i søk etter tolk. 
 
Å knytte Tolke ID mot personlige opplysninger må vurderes opp mot personsensitive opplysninger, 
bedriftshemmeligheter, gradert informasjon og opplysninger med opphavsrett. I de enkelte språk 
er det små miljøer, noe som stiller strengere krav til skjerming av personopplysninger. Tolkene bør 
få mulighet til å publisere opplysninger om seg selv, og at det tilrettelegges for funksjonalitet som 
gir tolkene mulighet til å skjerme opplysninger for tolkebrukere og allmenheten. For 
opplysningenes troverdighet må det komme tydelig frem hvilke data som er kvalitetssikret av IMDi 
og hvilke opplysninger som er selvrapportert.  
 
I samarbeid med utvalgte aktører innenfor de ulike sektorene anbefaler vi at IMDi tar ansvar for å 
utarbeide en felles datamodell som gjenspeiler sektorenes typer tolkeoppdrag.  Ved å bruke et 

Språk 

Kategori 
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felles språk vil sektorene mer effektivt finne frem til rett tolk, et felles register vil gi tilgang til bedre 
analyse og planleggingsverktøy innen sektoren og på overordnet nivå for IMDi.  
 

IMDi kan sette standarder 

Utvidet opplysninger som hvilke land språkene praktiseres, hvilke dialekter som finnes, 
språkfamilier, og annet er informasjon som vil kunne bidra til å lette bestillingsprosessen for 
tolkebrukerne. Ved å ta i bruk etablerte standarder som ISO Standarden Ethnologue  
http://www.ethnologue.com/  og knytte dette mot for eksempel norsk språkråd vil IMDi tilby 
tolkefeltet kvalitetssikrede, autoriserte opplysninger vil lette hverdagens administrasjon for 
tolkebrukerne og ikke minst lette søket etter riktig tolk. 
 

Strukturering av data 
Data er enkelte biter av informasjon. Når mange slike biter settes sammen får vi et datasett. 
Nasjonalt tolkeregister vil således bestå av tolkenes unike ID og flere data som beskriver tolkenes 
kvalifikasjoner og informasjon om tolkefeltet. For å strukturere alle begreper, informasjon og 
metadata (data om data) bør IMDi ta i bruk en etablert standard for å sikre en struktur som kan 
utvikles over tid. Alternativer for strukturering må vurderes i et forprosjekt spesielt i hvilken grad 
Nasjonalt tolkregister kan sees i sammenheng med IMpact. Et alternativ kan være å bygge 
strukturen etter ISO-standarden for emnekart, hvor ulike løsninger for semantisk teknologi finnes 
på markedet for eksempel for Microsoftplattformen. Teknologi for emnekart vil bidra til 
informasjonsgjenfinning og navigering mellom informasjon fra Nasjonalt tolkeregister i 
nettsamfunnet.  Emnekartstandarden har også innebygget mekanismer for å flette sammen to eller 
flere emnekart som kan ha ulik struktur, slik at IMDi også kan tilby informasjon fra eksterne kilder. 
 
I tillegg til å koble eksterne informasjonskilder sammen med tolkeregisteret må løsningen 
tilrettelegge for at data fra andre offentlige fagsystem kan presenteres i nettsamfunnet. 
Eksempelvis IMDis eget fagsystem for behandling av bosettingssaker hvor det fremkommer 
opplysninger om behov for tolk i kommunene. Koblingen av data vil gi mulighet for å tilrettelegge 
for utdanning av tolker i nødvendig språk, forberede tolker på hvilke landsdeler oppdrag vil komme 
i fremtiden, samt rigge for tekniske løsninger som vil kunne støtte opp om tolkning på nødvendig 
lokasjon. 
 

Integrert bruk av Nasjonalt tolkeregister  
For håndterlig administrasjon og for å unngå duplikater bør all informasjon i Nasjonalt tolkereister 
og nettsamfunnet ligge i samme database (historikk/Rapporter, kvalitetssikret og ikke 
kvalitetssikret info i nettsamfunnet), hvor IMDi velger hvilke opplysninger som deles.  
 
Det bør gjøres en vurdering av om det er hensiktsmessig å benytte eksisterende løsninger hos IMDi 
og eventuelt bygge videre på Microsoftrelatert rammeverk og teknologier som allerede er i bruk. 
Alternativt bør IMDi gå for åpne løsninger og overlate til konkurransen i markedet å bestemme 
teknologivalget. 

http://www.ethnologue.com/
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For store brukere med egne virksomhetssystemer vil web services være nødvendig for å 
tilgjengeliggjøre oppdatert informasjon om for eksempel tolkenes kompetanse, ved for eksempel 
daglige eller ukentlige spørringer fra brukernes systemer.   
 
Valg for integrasjonsplattform bør fremme standardiserte grensesnitt og følge Difis føringer til 
offentlig forvaltning om standarder og versjoner. For integrasjonsplattformen bør det også 
kartlegge nærmere om plattformer som allerede er i bruk hos IMDi eller hos tolkebrukerne kan 
videreføres. Fremtidige valg bør baseres på mest mulig standardkomponenter fremfor utvikling og 
skreddersøm.  
 

 

 
Først når IMDi tilbyr et felles Nasjonalt Tolkeregister hvor alle tolker er presentert vil tolkebrukerne 
slippe å operere med et internt register i tillegg. For å kunne dra nytte av et felles register i 
rapporteringsøyemed må det være et krav fra IMDi at tolkebrukerne registrerer fakturerte 
tolketimer mot den unike Tolke ID fra Nasjonalt tolkeregister. For tolkebrukerne vil dette føre til 
endringer i etablerte systemer hvor de i tillegg til en unik ID får tilgang til kvalifikasjoner og 
informasjon (som illustrert i figuren ovenfor) som kan integreres med lokale fagapplikasjoner for å 
håndtere avtaler, avregning og fakturadetaljer osv.  
 
IMDis administrasjonsrettigheter vil styre hvilke opplysninger som deles. Eksempelvis vil 
opplysninger om tolkenes tilstedeværelse registrert i deres personlige overordnede kalender også 
kunne gjøres tilgjengelig i brukernes virksomhetssystemer. De tolkebrukerne som ikke har 
hensiktsmessige verktøy for å håndtere tolkeprosessen internt i dag må etablere dette, kjøpe 
tjenesten fra en formidler, eller benytte tilgjengelig funksjonalitet i nettsamfunnet TolkINg 
kombinert med manuelle rutiner. 
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For å tilgjengeliggjøre registeret for brukere uten store virksomhetssystem bør registeret gjøres 
tilgjengeligsom åpne data i nettsamfunnet. For disse brukerne må manuelle rutiner sikre 
rapportering av historikk. Ved å gjøre opplysningene tilgjengelig de kan leses og tolkes av både 
maskin og menneske. Slik at alle offentlige og private aktører enkelt kan viderebruke dataene 
direkte i sine alternative datasystemer. Å publisere nasjonalt tolkeregister som åpne data i for 
eksempel nettsamfunnet, vil kunne bidra til en mer åpen og legitim forvaltning, samtidig vil det bli 
mulig for nye aktører å finne nye måter å bruke dataene på. Slik kan nytteverdien av offentlige data 
mangedobles og gis gevinst i form av næringsutvikling og innovasjon. Eksempelvis kan 
opplysningene om hvor mange tolker som finnes i de ulike språkene, knyttes opp mot antall 
personer som har behov for tolker i de gitte språk. Ved å vise behovet for tolker opp mot ressurser 
som bevilges til språkopplæring, vil kunne føre til bedre beslutninger i offentlig sektor.  

Datafangst - muligheter og utfordringer 
På samme måte som Nasjonalt tolkeregister tilrettelegger for å dele data bør IMDi tilrettelegge for 
et innrapporteringsregime for å fange opplysninger om tolkeoppdrag som gjennomføres og 
tolkeoppdrag som planlegges gjennomført. Rutiner må etableres for å skire regelmessighet og 
konsistens i datagrunnlaget. Dette for å sikre at IMDi får en riktig oversikt over årlig gjennomførte 
tolkeoppdrag både fra aktører med og uten egne fagapplikasjoner, som for eksempel gjennomførte 
tolkeoppdrag i de ulike sektorer og språk, antall oppdrag gjennomført som fjerntolkning og andre 
data som kan legge grunnlag for videre planlegging.  
 
Kvantitativ og erfaringsbasert tilbakemelding bør foregå i en rutine hvor nettverket rapporterer til 
IMDi. IMDi bør ha ansvar for gjennomføre analyser og publisere dette. Noen resultater som skal 
presenteres vil kunne ha så få forekomster at resultatet ikke kan presenteres offentlig på grunn av 
personvernhensyn og fare for gjenkjenning. Personsensitive opplysninger, bedriftshemmeligheter, 
gradert informasjon og opplysninger om opphavsrett må ikke gjøres tilgjengelig for allmenheten. 
Det er likevel ikke noe mot-argument for å bygge løsninger på åpne data i felt/bransjer hvor det er 
personhensyn eller andre viktige hensyn til kvalitet. For eksempel er Nasjonale prøver basert på 
prinsipp om åpne data, før publisering er det en prosess som sikrer/vurderer på hvilken måte data 
kan gjøres tilgjengelig. Devoteam anbefaler derfor IMDi å ta ansvar for å etablere et system som 
håndterer alle nødvendige publiseringsregler i forhold til lovverk. 
 

Behov for en policy om tilbakemeldinger og sanksjoner 

I kartleggingen trekker både brukere og tolker frem behovet for tilbakemeldinger knyttet til 
kvalitet. Slik kvalitet kan gjelde erfaringer som brukerne gjør seg med tolkene, byråer eller brukeres 
bestillingspraksis. Vi anbefaler IMDi å vurdere en politikk og etablere et regime for hvordan slike 
tilbakemeldinger kan ivaretas opp mot registeret. Det er en juridisk og etisk balanse å finne frem til 
mellom hensyn til enkeltpersoner (tolker) og hensyn til kvalitetssikring av de som står registrert i 
Nasjonalt Tolkeregister.  Det er flere aspekter her. Et viktig forhold er hvordan man skal la brudd på 
retningslinjer for god tolkeskikk danne grunnlag for vurdering av sanksjoner mot tolker eller 
tolkebruker og formidler.   
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Lovregulering kan styrke Nasjonalt Tolkeregister og tolkefeltet 

Det ville styrket tolkefeltet ytterligere dersom bruk av Nasjonal Tolkeregister gjennom lovregulering 
ble lagt som et krav i offentlige oppdrag. En unik tolke ID for alle som skal ta offentlige 
tolkeoppdrag vil kunne ses i sammenheng med en slik lovregulering og gi mulighet for 
kvalitetssikring av bestilling av tok på en helt annen måte enn i dag.  

Forutsetninger for løsningen 
Det vil i det følgende redegjøres for noen forutsetninger for at løsningen skal bli god.  

Forutsetning: Teknologiske prinsipper 
For utvikling av nytt Nasjonalt tolkeregister anbefaler vi IMDi å følge Difis overordnede IT-
arkitekturprinsipper (se vedlegg) i forhold til tjenesteorientering, interopabilitet, sikkerhet, 
åpenhet, fleksibilitet og skalerbarhet. Prinsippene fremmer: 

 Tjenesteorientering - Prinsippet skal understøtte strategisk, effektiv og kostnadseffektiv 
bruk av IT ved å bidra til å bryte opp siloer, både innad i egen virksomhet og på tvers av 
sektorer. 

 Interoperabilitet - Virksomheten og dens IT-løsninger må ved behov kunne samhandle med 
andre relevante virksomheter og deres IT-løsninger på et hensiktsmessig nivå.  

 Tilgjengelighet - Elektroniske tjenester skal være tilgjengelig når brukerne trenger dem, 
lette å finne frem til og brukervennlig og universelt utformet. 

 Sikkerhet - IT-løsningen i seg selv og informasjonen som behandles i denne, skal med 
utgangspunkt i formelle og risikobaserte krav beskyttes mot brudd på konfidensialitet, 
integritet og tilgjengelighet. 

 Åpenhet - IT-løsningers virkemåte og datagrunnlag skal kunne gjøres rede for. 

 Fleksibilitet - IT-løsninger skal være utformet slik at de ikke fremstår som begrensende for 
endringer i arbeidsprosesser, innhold, organisering, eierskap og infrastruktur. 

 Skalerbarhet - IT-løsninger skal kunne skaleres ved endringer i bruken. 
 
Formålet med Nasjonalt tolkeregister som en infrastruktur i verdinettverket er at det skal være 
mulig å integrere registeret med tolkebrukernes virksomhetsapplikasjoner for arbeidsprosesser 
hvor tolking er involvert. IMDi bør motivere tolkebrukerne til å følge Difis anbefaling, slik at de på 
en effektiv måte kan kommunisere med Nasjonalt tolkeregister. Ved å følge overnevnte prinsipper 
vil ikke IMDi sette begrensende krav til brukernes systemer.  
 

Forutsetning: Unik Tolke ID koblet mot kompetanse (kategori)  
Det er mange muligheter for hvordan registeret kan videreutvikles og brukes utover en unik Tolke 
ID knyttet mot kompetanse. Tolke ID kan presenteres med opplysninger som tolken registrerer om 
seg selv i sin profil i nettsamfunnet, og den kan knyttes opp mot tolkens gjennomførte 
tolkeoppdrag i foregående periode. Med et standardisert register vil IMDi på en mer effektiv måte 
samle kvantitativ informasjon om hvordan type oppdrag tolkene faktisk har fått betalt for å 
gjennomføre.  
 
Med unik Tolke ID vil man også kunne tenke seg at det kan utstedes et identifikasjonskort som 
tolkene kan benytte for å identifisere seg ved oppmøte for tolkeoppdrag Dette har vært fremme 
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som behov hos brukere i flere sektorer.  Denne praksisen vil først fungere når tolkebrukerne kan 
kreve et ID-kort av alle tolker. Et identifikasjonskort med bilde vil gi tolkebrukerne trygghet om at 
tolken de bestilte i Nasjonalt Tolkeregister faktisk møtte opp. 
 
Dersom man ønsker å bidra til økt profesjonsstatus for tolker og regulere kvaliteten på oppdragene 
sterkere så kan en unik Tolke ID være et viktig element i å gjøre tolk til en beskyttet tittel. Denne 
forstudien tar ikke stilling til om slike muligheter skal forfølges. 

Forutsetning: Et attraktivt fellesskap gir et levende nettsamfunn 
Tolkefeltet er allerede et nettverk. Et nettsamfunn hvor alle tolker er representert vil være mer 
attraktivt å bli en del av for de andre aktørene. I følge Jakob Nielsens 90-9-1-regel som stammer fra 
studier av nettsamfunn viser at 90 % av deltakerne er passive, 9 % bidrar men bare 1 % produserer 
eget genuint innhold. Med et lukket nettsamfunn for omkring 1500 til 2000 tolker må IMDi jobbe 
aktivt for å motivere flere «skapere». Dersom UDI, OUS og DA forventer at de tolkene de skal 
benytte tjenestene til er registrert i Nasjonalt Tolkeregister så vil antall tolker som tilsvarer om lag 
2/3 av oppdragene ligge i registeret. 
 
Å få til et nettverk er som å drive en nattklubb, det er stjernene du får inn i lokalet som vil tiltrekke 
seg resten av nettverket.6Derfor vil det være avgjørende at IMDi arrangerer nettsamfunnet i tett 
samarbeid med et bredt utvalg av aktørene i tolkefeltet for å møte brukernes «netspectations» og 
forventninger til hvem de kommer i kontakt med i nettsamfunnet. Det bør gjøres en vurdering av 
hvilke parter som inviteres inn i arbeidet7. Fra starten av vil det være viktig å sikre ekspertkunnskap 
ved deltakelse fra nøkkelressurser for å skape verdi. For å oppnå nettverkseffekten er det ikke 
tilstrekkelig å verve et bestemt volum av brukere, men også tilrettelegge for at disse er motiverte til 
å bidra, dele og delta. IMDi kan delegere ansvar og invitere til forpliktende deltagelse, men det er 
viktigere å dra nytte av dypere mekanismer for å motivere til deltakelse8.   
 

Et nasjonalt tolkeregister for alle som skal ta offentlige tolkeoppdrag 

Det er forstudiens faglige vurdering at Nasjonalt tolkeregister bør utvides til å inneholde alle aktive 
tolker som får utbetaling fra offentlige institusjoner i dag, direkte eller igjennom et byrå. Årsaken til 
denne anbefalingen er en vurdering av hva som skal til for å sikre en god møteplass som favner 
bredt og kan skape de rette incentiver for å fremme kvalitet og økt profesjonsstatus på lengre sikt. 
Denne og andre kartlegginger har avdekket at kvalifiserte tolkene ikke alltid blir valgt til oppdrag 
fremfor ukvalifiserte tolker, og at dette skyldes pris- og konkurranseforhold i bransjen. Dersom alle 
står i det samme registeret, med en unik Tolke ID, og det kommer tydelig frem hvem som har 
hvilken kategori så vil det fremme transparens og bidra til mindre bruk av ukvalifiserte tolker hos de 
brukere som ønsker å etterleve IMDis retningslinjer og eventuelle krav om at høyest 

                                                           
6 Fjeldstad og Andersen «Casting off the chains» 2003. 
7 Vi beskriver hvordan utviklingsarbeidet bør organiseres i kapittelet Veikart, Utviklingsmetodikk. Kjernen er 
å etablere en distribuerte innovasjonsgruppe (DIG), med sentrale aktører som får være med å utarbeide 
løsningsforslag og teste under prototyping i fasene «Think» og «Play». 
8 Daniel Pink «Drive, the Surprising Truth About What Motivates Us» 2009 
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mulige/tilgjengelige kategori av tolk skal velges. Denne anbefalingen berører et prinsipielt spørsmål 
om registeret skal inkludere ukvalifiserte praktiserende tolker.   
 
Et felles register bør om mulig kombineres med et kompetanseløft hvor IMDi tilrettelegger for og 
stiller krav til å gjennomføre en ToSpoT for alle tolker i Nasjonalt tolkeregister.  Da vil forekomsten 
av ukvalifiserte tolker være mindre betydelig. For de språkene hvor det av ulike grunner ikke er 
mulig å arrangere ToSpoT anbefaler vi at det kommer tydelig frem at det ikke er mulig å ta 
utdannelse innen disse språkene.  
 
Registeret vil først gi verdi til tolkebrukerne når opplysninger om tolkenes kompetanse er 
oppdatert. Så snart en tolk som gjennomfører test/kurs/utdanning har mottatt sine testresultater 
bør tolkeregisteret oppdateres. Det bør avtales og avklares hvordan kompetanse kan oppdateres 
raskt i registeret på samme måte som meldingsutvekslingen om skoleresultater er til Lånekassen i 
dag.  
 

Inaktiv tolk /Anonyme tolker 
Det er ulike grunner til at tolker forlater tolkeyrket, eller velger å være lite aktive. Denne gruppen 
kan likevel ha unik kompetanse og det er derfor viktig at disse ikke blir utestengt av tolkefeltet i 
forbindelse med krav om Tolke ID. For at Nasjonalt tolkeregister med unik Tolke ID skal fungere i 
praksis vil det være nødvendig at denne gruppen også står oppført i registeret. Informasjon om 
tilgjengelighet vil være et nyttig verktøy som disse tolkene kan benytte for å synliggjøre at de ikke 
er tilgjengelige for tolkebrukerne. IMDi har fått tilbakemelding om at tolker ikke ønsker å stå 
oppført i dagens register på grunn av at de ikke ønsker å eksponere personlige opplysninger i et 
offentlig register. For at det skal være attraktivt likevel å stå registrert, vil det være nødvendig med 
funksjonalitet for å skjerme opplysninger om tolken for tolkebrukere. 
 

4. Veikart for IMDi 
 

Vi vil i dette kapittelet beskrive hvordan IMDi kan tilnærme seg den løsning som er foreslått i denne 
forstudien. Det innebærer å beskrive en utviklingsmetodikk som samtidig skisserer en 
fremgangsmåte for å iverksette løsningen.  

Utviklingsmetodikk  

Iterative løsninger er egnet for tjenesteutvikling i offentlig sektor 
De iterative løsningene vokser fram i dialog med brukerne, og løsningen blir tilpasset de stadige 
tilbakemeldingene. Kjennetegn ved slike prosjekter er at de: 

 Tar til seg brukererfaringer i løpet av prosjektets gang 

 Reduserer kompleksiteten 

 Bedrer kontrollen med framdriften og kostnadene 
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Men iterative prosjekter er ikke intuitive for en organisasjon som gjennom mange år har benyttet 
spesifikasjon, implementasjon og test som utviklingsmetodikk. Problemstillingene og fallgruvene er 
mange, og spesielt på oppdragsgiversiden:  

 Hvordan bestiller man et iterativt prosjekt? 

 Hvordan får man flere leverandører til å samarbeide? 

 Hvordan styrer man og følger opp et iterativt prosjekt? 

 Skal man spesifisere løsningen? Og hvor stort omfang skal spesifikasjonen ha?  

 Hvor mye skal man dokumentere? 

 Hvordan håndteres arkitektur? 

 Hvordan koordinere flere oppdragsgivere? 

 Hvordan involverer man brukerne? 

 Kan man kjøre iterative prosjekter ved implementasjon av standardløsninger? 

 Hvordan tester og lanserer man et iterativt prosjekt? 
 
Iterativ metodikk kan tilpasses til å kunne fungere svært godt i forhold til offentlig sektor og 
direktoraters rammeforutsetninger herunder prosjektstrategi, workshops, avtalerammeverk for 
underleverandører, kontinuerlig testing og spesifikasjon. 
 

Tenke det, prøve det, gjøre det -  
I det følgende beskrives en iterativ utviklingsmetodikk som kan tas i bruk for å få løsningen på plass. 
 
I dag finnes teknologier som muliggjør raske simuleringer i modelleringsverktøy og tilrettelegger for 
rask prototyping. Moderne innovasjonsteknologi leder til en intensivering av innovasjon basert på 
prinsippene «tenke det», «prøve det», «gjøre det», eller Think, Play, Do9. Metodikken går ut på å 
skissere forslag til løsning og teste ut dette i en prototype. Dersom prototypen fungerer 
tilfredsstillende for involverte parter vil en i Do-fasen gjør en implementering og lansering av det en 
har prøvd ut, samtidig som en jobber med gamle og nye ideer i en ny iterasjon. Vi anbefaler IMDi å 
invitere representanter fra verdinettverket inn i Think- og Play-fasene for å utvikle registeret i 
samarbeid. Det bør utnevnes en Distribuert Innovasjonsgruppe (DIG) 10. En slik gruppe bør bestå av 
aktører fra nettverket, både fra brukere, tolker og formidlere i tillegg til IMDI. Løsningen utvikles i 
takt med at flere tar den i bruk.  
 

 

                                                           
9 Mark Dodgson, David Gann, Ammon J. Salter «Think, Play, Do: Technology, Innovation, And Organization» 2005 

 
10

 Cash Jar, Earl, Morison «Teaming Up to Crack Innovation & Enterprise Integration” 2008 
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Anbefalingen er å anvende en slik tilnærming for løsningene som skal utvikles for bestilling av tolk. 
Vi anbefaler og ikke bare arbeide med den tekniske løsningen utfra en iterativ utviklingsmetodikk, 
men også prosessen og organiseringen rundt løsningen. Dette innbefatter å se på hvordan IMDi kan 
utvikle sin rolle på veien mot den løsningsversjonen som til slutt kan se dagens lys.  
 

Prosjekt: forprosjekt og hovedprosjekt 
IMDi kan igangsette forprosjekt som har som mandat å detaljere et hovedprosjekt. 
Forberedelsesfasen skal sikre strategisk forankring, finansiering og klargjøre hovedprosjektet. 
 

Organisering 
Egnet modell for eierskap og styring av løsningen som skal utvikles kan organiseres som et prosjekt 
etter gjeldende retningslinjer for prosjekter i IMDi (Prince 2). Gjennom prosjektet vil man kunne 
utvikle en organisasjonsmodell for videreutvikling og drift. Styringsgruppe/råd bør ha bred 
forankring hos aktørene som inngår i verdinettverket.  
 
Prosjektets arbeidsform vil være preget av iterativ metodikk som innebærer samhandling/ 
samskaping mellom tverrfaglige ressurser fra ulike miljøer. Dette stiller krav til en involverende og 
fasiliterende arbeidsmetode. IMDi må besitte eller skaffe ressurser til å ivareta en utviklingsdialog 
med aktørene. 
 
Et hovedprosjekt bør ha ansvar for følgende leveranser: 

 Etablere utviklingsdialogen og samarbeidet mellom aktørene 

 Få på plass et nytt utvidet tolkeregister 

 Få på plass standarder  
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 Nettsamfunn versjon 1 

 Markedsføring mot aktørene 

 Innholdsproduksjon til nettsamfunn 
 

Strategi 
 
Ledelsesforankring 
Implikasjonene av verdinettverksmodellen må forankres hos IMDis ledelse. Strategi handler om 
hvordan IMDi skal få realisert målbildet med å være en tilrettelegger for infrastruktur for 
tolkefeltet. Forstudien vurderer at det her ikke er snakk om en endret rolle, men heller en spisset 
kurs for IMDi innenfor det vi kan se på som en operasjonalisering (av det nasjonale fagansvaret for 
tolking). 
 
IT strategi 
Det er for tiden fokus på etablering av felles informasjons-/datamodell for IMDi. Her inngår for 
tiden ikke tolk. Det kan eventuelt revurderes om det i lys av denne forstudien vil være fornuftig 
med felles informasjonsmodell. IMDis IT-ressurser og investeringsmidlene brukes nå på IMpact 
(nytt virksomhetssystem/fagsystem/samhandlingsplattform) som skal dekke IMDis 
kjerneoppgaver).  IMpact Basis plattform er i sluttføringsfasen. 
 

Business case 
Grunnlaget for business case for nettsamfunn ligger innbakt i denne forstudien. Det bør imidlertid, 
som en del av prosjektet, lages et business case knyttet til finansieringsmodell for videreutvikling og 
drift av nettsamfunnet.  

 

Hovedoppgaver i prosjektet 
Utredning – jus – etikk 
Følgende oppgaver bør gjennomføres: 

 Utrede ibrukstagen av unik Tolkeidentifikasjonsnummer (Tolke ID) 

 Klargjøre juridisk status på Nasjonalt tolkeregister  

 Avklare med datatilsynet og andre interessenter, balansen mellom personhensyn og bruk av 
åpne data. I forprosjektet bør de komme frem til et prinsipp/strategi for hva som skal gjøres 
tilgjengelig og om det er spesielle krav som fører til behov om skjerming utover standard 
gruppe funksjonalitet. Forstudien vil foreslå at nettsamfunnet etableres med mål om å være 
mest mulig åpen, dette for å fremme rekruttering, bidra til kompetanse i privat sektor, og 
gjøre det lettere å ta i bruk nettsamfunnet.  

 
Standardutvikling 
Det er nødvendig med forankring for å kunne operasjonalisere det nasjonale fagansvaret i retning 
av å sette standarder for tolkefeltet (dette gjelder både innenfor språk, kategorier, retningslinjer 
mv.) IMDi går i dialog med sikte på intensjonsavtaler og avtaler knyttet til aktuelle ISO for språk 
samt mulige standarder som kan legges til grunn for kurs, sertifiseringer, autorisasjoner i tolking.  



 
 

Hoffsveien 21-23    0275 Oslo 
Sentralbord +47 23 25 33 00 

 Internett: consulting.devoteam.no 
Foretaksnr: 981 270 622MVA 

32 
 

 

Markedsføring og dialog med aktørene 
Markedsføring av registeret er viktig. IMDi anbefales å være aktiv i dialogen med aktører i 
tolkefeltet for å spre kunnskap om det nye registeret, og for å få tilbakemeldinger underveis. 
Markedsføringsaktivitetene inngår som en del av dette fokuset. Det behøves ressurser for å 
stimulere til aktivitet i nettsamfunn. 
 

 Informasjonskampanje rettet mot å spre god praksis for tolkebestilling (målgruppe brukere) 

 Informasjonskampanje for å rekruttere tolker til Nasjonalt Tolkeregister (målgruppe: tolker) 
 

Forvaltning og drift 
Det må tas valg med hensyn på plassering av driftsansvar og eventuelle driftsleverandøravtaler. Å 
ta stilling til dette blir en del av utviklingsarbeidet som IMDi står overfor og må avklares opp mot 
IMpact og IT strategi. 
 
 
Ressurser må settes av til å utvikle registeret, etablere samarbeid om innhenting av opplysninger 
fra eksterne kilder og etablere et forvaltningsregime for dette.  
 
Kvalitetssikring og eierskap til data i registeret 
Forslaget er at IMDi eier registeret og forvalter registeret, sikrer at regler for oppdateringer, 
sikkerhet og lignende er ivaretatt. Dette for at registeret skal få nødvendig kvalitetsstempel. 
 
IMDi sørger for at registeret ajourholdes for oppdateringer i eksterne register samt ha kontroll på 
endringer. 

 Sikre ansvar for forvaltning av datasettene. 

 Estimere kostnader for å drifte, vedlikeholde og oppdatere databasen  
 
Lovpålagte krav 
I tillegg til å beskrive tekniske krav må IMDi skaffe en oversikt over lovpålagte krav som må følges, 
og lage en plan for å følge disse.  
IMDi må etablere: 

• prosedyrer, policy og rutiner knyttet til håndtering av master data 
• verktøy  
• forståelse/bevissthet og kompetanse i organisasjonen 
• overholdelse av myndighetskrav 

Videreutvikling 
Et nettsamfunn vil åpne for mange muligheter når det gjelder funksjonalitet, men kun løsninger 
som er bærekraftig bør investeres i. I tråd med den iterative utviklingsmetodikken vil det være 
fornuftig å arbeide parallelt med å tenke ut, prøve ut og iverksette løsninger. Erfaringene med 
utprøving vil legge grunnlaget for en oppdatering av løsningsmodellen og en ny iterasjon, en 
versjon 2 av nettsamfunn jf. Figur: Skala og utviklingsmuligheter for løsningen. 
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Oppdatere business case for nettsamfunn 
Det må utvikles en finansieringsmodell som er bærekraftig.  Business case bør oppdateres. 
Det er mulig å tenke seg at brukere betaler for å delta med utvidede funksjonalitet i nettsamfunnet, 
for eksempel knyttet til booking. I den foreslåtte versjon 1 av nettsamfunnet er det mest 
nærliggende å se for seg at midler til prosjekt skaffes til veie via omsøkte midler fra IMDis side. 
 

Praktiske implikasjoner for et for- og hovedprosjekt 
I det følgende pekes det på noen rammeforutsetninger i et for- og hovedprosjekt. 

Kompetansebehov 
Følgende kompetansebehov er identifisert: 

 Prosjektledelse 

 Strategi 

 Styring og samarbeidsmodell 

 Finansiering 

 Juridisk – etisk 

 IKT kompetanse  

 Anskaffelse 

 Markedsføring 

 Kommunikasjon 
 

Omfang 
En intern ressurs bør være prosjektleder på fulltid i forprosjekt. Anskaffelseskompetanse, herunder 
og kravspesifisering anslås til ca. 25 %.  
 
Det vil være behov for faglige prosjektmedarbeidere, i inntil 2 x 50 % stilling i forprosjektet. Enkelte 
av oppgavene, så som kommunikasjon og markedsføring kan løses med interne ressurser, andre så 
som juridisk og deler av IT må mulig ordnes med eksterne ressurser.  
 
Vi anbefaler at omfang og ressursbruk for hovedprosjektet estimeres i forprosjektet. Estimater vil 
avhenge av forhold som forstudien har påpekt, eksempelvis bruk av rammeavtaler og kobling til 
IMpact.  

 Grovt sett vil vi anslå behov for en prosjektleder i 50 % stilling når hovedprosjektet starter.  

 I tillegg vil grovt regnet ressursbehovet for IKT-personell være om lag 2,5 årsverk i perioden.  

 Det vil være behov for utviklere 2 x 100 % - hvorav en databaseekspert. En teknisk og test 
ressurs i 50 % som ivaretar oppfølging av utvikling, test, innføring av versjon.  

 I tillegg vil leverandørens utviklingsteam medføre ressursbruk som ikke stipuleres her. 
 
Arbeidet med å sette/implementere standarder vil kreve kompetanse fra IMDi med mulig støtte fra 
fagekspertise fra aktører i nettverket og andre. 
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Selv om data kan migreres fra eksisterende register, vil det være behov, tilsvarende 50 % stilling i 
hovedprosjektet for markedsføring og aktiviteter knyttet til å etablere Tolke ID og rekruttere tolker 
til registeret samt ressurser som kan forestå innholdsproduksjonen i nettsamfunnet. 

Tid  
Flere av arbeidsområdene som er skissert kan igangsettes og kjøres i parallell.  Dette sparer tid, 
men fordrer god tilgang til kompetanse og kapasitet hos aktuelle interne og eksterne ressurser.  
 

 Forprosjektet vil normalt ha en varighet på 3 måneder.  

 Fra beslutning om hovedprosjekt (godkjent mandat med finansiering og bemannet 
prosjektorganisasjon) så vil arbeidet med å skape og prøve ut løsningene normalt ha en 
varighet på 6-9 mnd. gitt at aktivitetene igangsettes som parallelle løp.  

 Dersom man legger til grunn at et forprosjekt kommer i gang januar 2013, så vil en 
velfungerende versjon av løsningen være operativ innen 2014 starter 

 

Tentativ fremdrift  

 

 
 
Figur: tentativ fremdrift 

 

Kostnad 
Forutsetningene for kostnadsestimater vil være for usikre: 
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 Må det for eksempel anskaffes en leverandør, eller kan man benyttet eksisterende 
rammeavtaler? Se vedlegg om utviklingskontrakter. 

 Bruk av IMpact Basis plattform kan gi lavere kostnader enn å gjøre det uavhengig av denne. 
 Valg og anbefaling av teknisk løsning er ikke del av denne forstudien.  Vurderingen er at slike 

verktøy ikke er dyre, men at det er modellene for forvaltning, vedlikehold og drift som vil 
kreve hovedvekten av ressurser. 

 
Drift og forvaltningskostnader vil som pekepinn utgjøre 25 % av anskaffelseskost/utviklingskost. 
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5. Oppsummering og anbefaling 
 
Forstudien har gjort følgende: 

 Involvert og synliggjort aktørene og deres behov i forbindelse med bestillingsprosessen 

 Foreslått en løsning som kan gi god verdi for alle aktørene. 

 Klargjort hvilke forutsetninger, utfordringer og muligheter som ligger til grunn for 
løsningen. 

 Gitt et veikart som peker på egnet fremgangsmåte  

 Belyst organisatoriske, faglige og driftsmessige konsekvenser slik de ser ut ved 
oppstarten av et hovedprosjekt. 

 

Premisser for et velfungerende verdinettverk  

Forstudien har lagt til grunn at aktørene som er involvert tolketjenester kan ses på som et 
verdinettverk. Forstudien har søkt å peke på hva som skal til for at dette nettverket vil fungere 
godt og gi verdi for alle.  

 
 Infrastrukturen legges til rette fra IMDi. En forutsetning er at IMDi som nasjonal 

fagmyndighet tar en tydelig rolle som tilrettelegger for en infrastruktur for tolking og 
tolketjenester. Ikke bare for å sikre kvalitet på tolkene som står i Nasjonalt tolkeregister, 
men for å sikre datakvalitet samt stå for standardene som alle de andre aktørene skal 
forholde seg til hva gjelder språkoversikter, kvalifikasjonsoversikter, veiledninger i 
bestilling, retningslinjer for tolkebruk, eventuelle priser, oppdragsavtaler. Det ville 
styrket tolkefeltet ytterligere dersom bruk av Nasjonal Tolkeregister gjennom 
lovregulering ble lagt som et krav i offentlige oppdrag. Både i tidligere utredninger og 
bekreftet i denne forstudien er det avdekket uheldige sider ved praksis hos brukere, det 
er viktig at disse problemene løses gjennom informasjonskampanjer i hva som er god 
skikk for bestilling 

 Alle tolker står registrert i Nasjonalt Tolkeregister med unik Tolke ID 

 Data har åpent grensesnitt  
 

Anbefalt løsning 
Forstudiens anbefalte løsning er å tilgjengeliggjøre et nytt Nasjonalt Tolkeregisteret i et interaktivt 
nettsamfunn. Nettsamfunnet blir en informasjonskanal fra IMDi hvor de ulike aktørene i nettverket 
kan møtes og skape gode praksiser for og rundt bestilling av tolk.  
 
Forstudien foreslår ikke en bestillingsfunksjon knyttet til Nasjonalt Tolkeregister, men at data gjøres 
tilgjengelig og kan benyttes av brukere og formidlingsledd. Det som skal utvikles skal bidra til 
effektiv identifisering og dekke den initiale fasen i arbeidsprosessen med å bestille tolk.  
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Selve bestillingen bør ivaretas gjennom brukeres egne løsninger eller ordninger/avtaler. Det er i 
hovedsak antall tolkeoppdrag som vil avgjøre hva slags løsning eller ordning som er aktuell: For 
brukere som kjennetegnes ved daglige tolkeoppdrag, vil bestillingen måtte integreres i egne 
fag/virksomhetssystemer. Der antall tolkeoppdrag er færre, kan det være tilstrekkelig med 
manuelle rutiner. Formidlere anvender egne bestillingsløsninger.   
 
Brukere skal gjennom løsningen som anbefales i denne forstudien få godt tilrettelagt for at 
bestillingen kan utføres gjennom: 

 Rettledning i bestillingsprosessen 

 Et godt informasjonstilfang som gir tilgang til aktuelle tolker for et oppdrag   

 Være trygge på at alle data som hentes ut fra register og nettsamfunn er kvalitetssikret. 

 

Tolken skal gjennom løsningen som anbefales i denne forstudien få godt tilrettelagt for bestillingen 
kan utføres gjennom- 

 Gode muligheter for å planlegge arbeidshverdagen og kommunisere tilgjengelighet. 

 Bedre grunnlag for at brukere kan overholde god praksis i forbindelse med bestillingen. 

 God synliggjøring av kvalifikasjoner og kompetanse.  

 Gode muligheter for nettverksbygging og kundeutvikling 

 Arena for erfaringsdeling mellom tolker 

 Gode vilkår for kunnskapsutvikling. 
 
Årsaker til at det ikke foreslås en bestillingsfunksjon er: 
 

 Starte på riktig sted og utvikle gradvis 
En bestillingsfunksjon vil ikke være rett startpunkt for å løse tolkefeltets utfordringer som har å 
gjøre med kvalitet i ulike fasetter. Vi foreslår å løse disse utfordringene, spesielt med tanke på 
datakvalitet i register, før man går inn i store investeringer. 
 

 IMDis rolle er tilrettelegging 
Vurderingen er at IMDis viktigste rolle som nasjonal fagmyndighet er å sikre en infrastruktur for 
tolkefeltet (og ikke sitte med forvaltning /drift med ansvar for booking av tolker til oppdrag.) IMDi 
leverer ikke tolketjenester og det vurderes derfor ikke som hensiktsmessig å understøtte en slik 
funksjonalitet. 
 

 Fordrer virksomhetsspesifikk kompetanse uansett 
En bestillingsfunksjon hos IMDi vil ikke kunne effektivisere bestillingen i stor nok grad fordi 
brukerne må uansett løsning besitte kompetanse og bruke tid på en vurdering av tolkens egnethet.  
 

 Kost/nytte 
Vurderingen i denne studien er at kost/nytte ikke vil forsvare investering i en 
bestillingsfunksjonalitet hos IMDi fordi egne løsninger og ordninger allerede er etablert/under 
etablering hos en betydelig del av stor-brukere.  
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6. Vedlegg 

Utviklingskontrakt 
Det bør vurderes om IMDis rammeavtale for utvikling sammen med utlendingsforvaltningen kan og skal 
benyttes for utviklingen av den anbefalte løsning/er. Dersom den ikke kan det bør følgende legges til grunn. 
 

Konkurransepreget dialogDette er en prosedyre som er innført ved 2006- revisjonen av 
forskriften, jf. FoA §14-2. 

Utgangspunktet er at åpen eller begrenset anbudskonkurranse forbyr forhandling etter at de 
endelige tilbud er mottatt. Ved komplekse anskaffelser, hvor det er vanskelig å beskrive det som 
skal anskaffes, er det behov for en dialog med leverandørene. Hvis ikke prosedyren ”Konkurranse 
med forhandling” kan benyttes er denne nye prosedyren et alternativ. 

Konkurransepreget dialog kan utelukkende benyttes for særlig komplekse anskaffelser over 
terskelverdien. En anskaffelse er særlig kompleks når oppdragsgiver ikke er i stand til: 

 objektivt å presisere de tekniske vilkår i en kravspesifikasjon, eller 

 Å definere de rettslige eller finansielle vilkår i forbindelse med et prosjekt. 

Konkurransen må kunngjøres og det må gis en beskrivelse av oppdragsgivers behov. Formålet med 
dialogen med leverandørene er å komme frem til løsninger som kan ivareta oppdragsgivers behov. 
Etter avslutning av dialogen leveres inn endelig tilbud. 

Anskaffelsen starter med at det opprettes en anskaffelsesprotokoll og at det tilordnes et 
anskaffelsesnummer. Det skal så utarbeides en anskaffelsesstrategi. Det tas her stilling til hvilken 
anskaffelsesprosess som skal benyttes (åpen anbudskonkurranse, begrenset anbudskonkurranse, 
konkurranse med forhandling, konkurransepreget dialog), samt hvilket avtaleverk som skal 
benyttes. Det utarbeides et kvalifikasjonsgrunnlag. Anskaffelsen kunngjøres elektronisk på doffin og 
kvalifikasjonsgrunnlaget legges ved. 

Fristen for leverandørene å sende sin kvalifikasjonsanmodning er normalt 30 dager. Det er normalt 
å beregne mer tid dersom anskaffelsen går over en ferieperiode som sommer, jul eller påske. Mens 
leverandørene jobber med å utarbeide sin kvalifikasjonssøknad, arbeider man med å utarbeide 
konkurransegrunnlaget. I denne anskaffelsesprosedyren arbeides det også fram et dialoggrunnlag. 
Dette benyttes for å innhente innspill og kunnskap fra leverandørene i utarbeidingen av 
konkurransegrunnlaget. Senere starter også planleggingen av tilbudsevaluering. Samtidig, dersom 
leverandørene har spørsmål er det viktig å håndtere disse på riktig måte slik at alle leverandørene 
får samme informasjon og konkurransen kan fortsette på like vilkår. 

Det settes en frist til når leverandørenes kvalifikasjonssøknader må være i hende, og dersom 
tilbudene ikke er kommet innen fristen, er dette grunnlag for avvisning. Det gjennomføres først en 
kvalifisering for å se om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskriteriene eller om de må avvises. 
Etter at kvalifiseringen er utført, gjennomføres dialogen med leverandørene for å få de nødvendige 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060407-0402.html#14-2
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-39844
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-39934
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-40322
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-40322
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-55411
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-55424
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-55424
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-39840
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-39844
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-39934
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-40322
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-39936
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-56155
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-55429
http://www.doffin.no/
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-39848
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-39848
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-56210
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-55508
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-55531
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-55531
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-55504
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-39847
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-55505
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-56210
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innspillene til konkurransegrunnlaget. Deretter ferdigstilles Konkurransegrunnlaget og sendes ut til 
de kvalifiserte leverandørene som må få rimelig tid til å forberede sine tilbud. Tilbudene etter de 
evalueringsplanene man har utarbeidet og etter de tildelingskriteriene man har satt. Når 
evalueringen er gjennomført, gjøres et valg av tilbud som må dokumenteres. Leverandørene 
avtaletildeling, og deretter er det normalt 10 dagers klagefrist for innmelding av klager. Etter at 
klagefristen er utløpt inngås avtalen med valgte leverandør. 
  

https://weez.devoteam.com/docs/DOC-55510
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-39849
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-56160
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-56174
https://weez.devoteam.com/docs/DOC-56172
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Videreutviklingsmuligheter – innspill til business case 

3 skaleringer av løsningen med nettsamfunn 
Vi vil her se på mulighetene ved utvikling av tre stadier av nettsamfunnet som beskrevet i Figur: 
Skala og utviklingsmuligheter for løsningen. 
 

Nettsamfunn med overordnet kalender 
En overordnet kalender vil gi tolkene mulighet til å kommunisere til markedet om de er ledige for 
oppdrag eller er på ferie, har permisjon, og lignende. En overordnet kalender vil gi tolkebrukerne 
treff på tilgjengelige tolker når de søker etter aktuelle tolker til et oppdrag.  Med denne løsningen 
må tolkebrukerne ha interne systemer for å håndtere tolkeprosessen, og de må ta kontakt med 
tolken via telefon, SMS, mail/melding i nettsamfunnet, chatt eller video for å gjøre en avtale med 
tolken. Ved søk må randomisering av de beste tolkene sørge for at oppdragene blir fordelt mellom 
de best kvalifiserte tolkene. 
 
Vil redusere kontaktpunktene for tolker, når de får et langvarig oppdrag kan de oppdatere dette i 
sin kalender, fremfor å maile/informere en rekke tolkebrukere om denne informasjonen. En 
overordnet kalender vil gi tolkene mer fleksibilitet til å holde informasjonen oppdatert enn hva de 
har mulighet til i dag. Informasjon om tolkenes tilstedeværelse i nettsamfunnet må oppdateres slik 
at det er enkelt for tolkebrukerne å se om tolken ikke er en aktiv bruker av sin kalender.  

Nettsamfunn med kalender og kommunikasjonsfunksjonalitet 
For de tolkebrukerne som ikke besitter et etablert regime og/eller system for å håndtere 
tolkeformidlingen internt er det stor etterspørsel etter et system for å håndtere kommunikasjon i 
forbindelse med henvendelser om tolkeoppdrag. Her vil det være behov for CRM-funksjonalitet for 
å holde kontroll på korrespondanse mellom tolkebruker og tolk, samt funksjonalitet for å kontakte 
flere enn en tolk for samme oppdrag. 
 
For å effektivisere prosessen må tolkenes kalender holdes oppdatert på timenivå, og må kunne 
oppdateres automatisk dersom tolken takker ja til ett oppdrag. Dersom tolkenes kalender gjøres 
tilgjengelig på timenivå vil det være interessant å presisere geografisk hvor tolkene når de er 
opptatt. Det vil ikke være interessant å ta kontakt med en tolk som befinner seg på i Hallingdal 
klokka 13, for ett oppdrag i Østfold klokka 14.   
 
 
En slik løsning vil kreve at IMDi legger til rette for å administrere kalenderløsning for hver enkelt 
tolk.    

Nettsamfunn med markedsplass 
Nettsamfunnet kan behjelpe tolkebrukerne med å komme i kontakt med tolker for oppdrag som 
det er vanskelig å skaffe tolker til. En markedsplass hvor ledige oppdrag gjøres tilgjengelig for 
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tolkene kan være aktuelt for typer oppdrag som ikke er så attraktive for tolkene på grunn av kort 
tid, eller andre.  
 
Ved bruk av en overordnet tolkekalender vil oppdragene som registreres i markedsplassen speiles 
mot tolker som er tilgjengelig og med riktig kompetansebakgrunn. 
 
Rutiner for å registrere oppdrag og krav til responstid kan være aktuelt å regulere for å sikre at 
relevante tolker får tilgang til oppdragene, og sikrer tid for å forhindre at tolkene sitter med 
markedsplassen oppe mens de gjennomfører sine oppdrag. 
 
 
Nettsamfunn med booking 
 
Det attraktive med tolkeyrket er for de fleste tolker variasjonen av typer oppdrag. Det hører med til 
sjeldenheten at en tolk gjennomfører oppdrag hos kun en tolkebruker. Det er vanlig å ha kontakt 
direkte med flere tolkebrukere og formidlingsledd.  
 
Tolkebrukerne er ansvarlig for å benytte kvalifiserte tolker og det administrative dette innebærer, 
det har resultert i at de fleste store tolkebrukere har etablerte systemer for å håndtere tolker. 
Andre tolkebrukere har satt bort denne oppgaven til et privat eller offentlig byrå. Det finnes mange 
gode systemer som håndterer dette, og strategiske valg innenfor posisjonering i markedet. Booking 
prosessen er en integrert del av arbeidsprosessen og mange av tolkebrukerne har derfor valgt å 
integrere bookingen tett med sine fagsystemer. 
 
Løsningene som er i bruk hos aktørene i dag er spesialtilpassede løsninger erfaringsbaserte 
løsninger som har blitt utviklet over tid. Vi er ikke kjent med at brukere eller byrå tilbyr elektroniske 
bookingsystemer hvor tolkenes oppdaterte kalender er tilgjengelig for markedet. Tolkene har ikke 
grunn til å være lojale nok mot sin part for at en slik løsning vil kunne fungere kostnadseffektivt.   
 
Booking vil kreve at tolkens kalender oppdateres seg automatisk når oppdrag aksepteres av begge 
parter. For tolkene vil dette føre til logistikk i forhold til å ajourføre kalendere hos deres ulike 
oppdragsgivere. Med dagens teknologi vil det være mulig for tolkene å synkronisere flere kalendere 
for eksempel via en Smartphone.  
 
Booking funksjonalitet i nettsamfunnet vil gi tolkebrukerne mulighet til å samarbeide om tolkene.  
Tolkene vil øke sin mulighet til å fylle opp sin kalender. 
 
Tolkene er i dag i en unik situasjon hvor de kan velge og vrake i oppdrag, flere av tolkene vi var i 
kontakt med ser det som mest hensiktsmessig å ha kontroll over egen kalender, og ønsker tilgang til 
å kommunisere grove trekk av sin tilstedeværelse fremfor å bli booket automatisk.  
 
Tolkenes forhandlingskort i dagens marked er muligheten de har til å velge de mest attraktive 
oppdragene. Ved å være herre over egen kalender har de mulighet til å være tilgjengelig for 
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spennende og godt betalte oppdrag. Dersom deres kalendere offentliggjøres vil tolkene miste sitt 
spillerom. 
 
Booking av team, tilrettelegge allianser og grupperinger slik at de kan styrkes. Småsamfunn i 
nettsamfunnet 
 

Nettsamfunn med interaktive tjenester 
Bruk av ny teknologi som videokonferanse er mer og mer i bruk. Nettsamfunnet kan legge til rette 
for at tolkebrukere kan komme i kontakt med tolker via videokonferanse direkte via nettsamfunnet. 
Teknologien er tilstede i dag, men her må bransjen modnes før store økonomiske investeringer 
gjøres. Forstudien anser det heller ikke som en oppgave for IMDi å tilrettelegge for en slik tjeneste, 
men den kan kombineres med markedsplassen for oppdrag som er utfordrende å booke tolk til, 
således vil tolkene får fylt opp sin kalender med flere oppdrag på kort tid. 
 

 


