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Etablering av koordinatorrolle for rammeavtale for tolke- og 
oversettelsestjenester mv. i DSS 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Departementenes sikkerhets- 

og serviceorganisasjon (DSS) sitt brev av 12. mai 2021 om Tilbakemelding på Tildelingsbrev 

2021 - Tillegg 1 - Rammeavtale for tolke- og oversettertjenester og dialogen med 

Kunnskapsdepartementet (KD) om forslaget om å etablere en permanent koordinatorrolle i 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Vi viser også til diskusjon på siste 

etatsstyringsmøte med DSS 24. juni 2021. 

 

På bakgrunn av brukergruppens1 sterke motforestillinger mot muligheten for å etablere 

rammeavtale med en tolkeformidler, altså en rammeavtale med et firma som får oppdraget 

med å finne egnede tolker for departementene, gir KMD sin tilslutning til at det skal opprettes 

en koordinatorrolle for tolke- og oversettelsestjenester. KD har vurdert forslaget om å 

opprette/videreføre en koordinatorfunksjon/-rolle for tolkeformidling i IMDi, men har 

konkludert med at IMDi ikke skal gis en ny og mer varig koordinatorrolle. KD ønsker at andre 

løsninger, for eksempel etablering av rollen i et beredskapsdepartement eller i DSS, prøves 

ut først. 

 

KMD anser det lite aktuelt å legge en koordinatorfunksjon til et av 

beredskapsdepartementene og gir med dette DSS i oppgave å etablere en koordinatorrolle 

for rammeavtale for tolke- og oversettelsestjenester i DSS2. DSS må gjøre dette innenfor 

eksisterende rammer. DSS bør se dette i sammenheng med behovet for en koordinatorrolle 

for rammeavtale for døvetolk, i tillegg til tjenesten/rollen for samisk- og engelsk oversetter.  

 
1 DSS har opprettet en brukergruppen for rammeavtale for tolke- og oversettelsestjenester bestående av 
representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, 
Kunnskapsdepartementet og IMDi. 
2 Nærmere beskrivelse av koordinatorrollens oppgaver følger av DSS sitt brev datert 12. mai 2021.  
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Side 2 
 

 

DSS står fritt til å etablere koordinatorrollen der hvor de selv ønsker innad i organisasjonen, 

men det er naturlig å tenke seg at denne rollen bør opprettes Anskaffelsesseksjonen (ANS). 

Hvis det er slik at ANS DSS tillegges denne koordinatorrollen så er det fra KMDs side 

ønskelig at dette ikke går utover ANS allerede hardt pressede kapasitet. Koordinatorrollen 

bør være etablert innen 1. oktober 2021. KMD ber om bli orientert i god tid dersom dette ikke 

er mulig. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Karl Anders Bilstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Vetle Bjøringsøy Johnsen 

rådgiver 
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