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Høring – Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk 

(tolkeloven) 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 5. mars 2019. 

Kunnskapsdepartementet har sendt på̊ høring forslag om offentlige organers ansvar for bruk av 

tolk. Lovforslaget er en oppfølging av Tolkeutvalgets utredning i NOU 2014: 8 Tolking i 

offentlig sektor – Et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd. Utvalget foreslo mer enn 70 tiltak 

for å bedre kvaliteten på̊ feltet. Opprettelsen av en egen tolkelov var et av de foreslåtte 

tiltakene.  

Departementet skriver at hovedmålet med loven er å bidra til å sikre rettssikkerhet og 

forsvarlig hjelp og tjeneste gjennom å tydeligere regulere offentlige organers ansvar. Loven 

skal også̊ sikre at tolkene som benyttes holder en faglig forsvarlig standard.  

Lovforslaget inneholder bl.a. bestemmelser om plikt til å bruke tolk, krav om bruk av 

kvalifisert tolk, bruk av fjerntolking, taushetsplikt og habilitet. Forslaget omtaler også 

retningslinjer for bestilling av tolk, god tolkeskikk, opprettelse av et Nasjonalt tolkeregister, 

statsautorisasjonsordningen for tolker og gebyr.  

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på møte 15. Mai 2019. Styret vedtok følgende 

uttalelse i saken: 

 

Of støtter i all hovedsak de forslag som fremkommer i lovforslaget, og har følgende 

kommentarer. 

 

Overlegeforeningen støtter kravet om kvalifiserte tolker, noe som vil kunne bidra til å sikre 

likebehandling og bedre medisinsk behandling i sykehusene. OF støtter også forslaget om bruk 

av fjerntolking i hovedsak skal foregå via skjermtolking, og at dette hovedsakelig skal brukes 

der det er hensiktsmessig å ikke ha oppmøtetolk. Man bør tilstrebe en begrenset bruk av 

skjermtolking i spesialisthelsetjenesten da dette i mange tilfeller kan resultere i dårligere 

kommunikasjon med pasientene. Bruk av telefontolk er et lite hensiktsmessig verktøy i 

spesialisthelsetjenesten. 



OF støtter også at det i visse tilfeller kan fravikes kravet om tolk, slik som ved øyeblikkelig 

hjelp. OF mener det er fornuftig å begrense bruk av barn og tospråklig helsepersonell som tolk, 

da dette setter vedkommende i vanskelige og uønskede situasjoner.  
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