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Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Bruk av tolk i offentlig sektor er fra 1. januar 2022 regulert i en egen lov: Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven).



Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
BakgrunnHensikten med loven er å samle hele tolkefeltet (alle bestemmelsene om tolking i offentlig sektor) under en lov. Før tolkeloven trådte i kraft var det ingen lov som samlet regler om tolking i offentlig sektor, det var et uklart og fragmentarisk regelverk om bruk av tolk. Offentlige organers ansvar for bruk av tolk fulgte direkte/indirekte av de respektive sèktorlovene, f.eks. av domstolloven, helsepersonelloven, utlendingsloven, sameloven, eller mer generelt av forvaltningsloven. Plikten til å bruke tolk ble tidligere utledet av forvaltningslovens generelle veiledningsplikt (etter forvaltningsloven § 11), utrednings- og informasjonsplikt (etter forvaltningsloven § 17) og det ulovfestede kravet om forsvarlig saksbehandling. Formålet med lovenFormålet med tolkeloven er todelt. Tolkeloven:→ regulerer offentlige organers bruk av tolk (og på denne måten sikrer rettssikkerhet og forsvarlig hjelp og tjeneste for personer som ikke kan kommunisere forsvarlig med offentlige organer uten tolk)og→ stiller krav til tolker, og på denne måten bidra til en kvalitetsreform på tolkefeltetOrdlyden «personer som ikke kan kommunisere forsvarlig med offentlige organer uten tolk», indikerer at tolking for døve, hørselshemmede og døvblinde også omfattes av tolkeloven. Dette innlegget skal fokusere på offentlige organers bruk av tolk!



Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Dette temaet er regulert i kapittel 2 Offentlige organers bruk av tolk, §§ 6 - 13





Offentlige organer skal bruke tolk når det følger av lov. I tilfeller 
der plikt til å bruke tolk ikke er regulert i annen lov, skal 

offentlige organer bruke tolk når det er nødvendig for å ivareta 
hensynet til rettssikkerhet eller for å yte forsvarlig hjelp og 

tjeneste. I vurderingen av om bruk av tolk er nødvendig, skal det 
bl.a. legges vekt på om samtalepartene kan kommunisere 
forsvarlig uten tolk, og på sakens alvorlighet og karakter.

Når et offentlig organ ellers er i kontakt med personer som ikke 
kan kommunisere med organet på norsk, bør organet vurdere å 

bruke tolk. 

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Paragraf 6, 1. ledd innfører en pliktbestemmelse (skal-bestemmelse): en plikt for alle offentlige organer til å bruke tolk! 1. ledd, 1. punktum:  For at plikten til å bruke tolk skal anses for å følge av lov, må bestemmelsen i den aktuelle særloven enten direkte angi eller klart forutsette at det foreligger en plikt til å bruke tolk. Det er i hovedsak domstolene, politiet, utlendingsforvaltningen og helse- og omsorgssektoren som har slike bestemmelser. eksempler: Domstolloven § 135 er et eksempel på en bestemmelse som direkte regulerer en plikt til å bruke tolk, mens Straffeprosessloven § 304 og pasient- og brukerrettighetsloven § 3-5 er eksempler på bestemmelser som klart forutsetter en plikt til å bruke tolk. 1. ledd, 2. punktum: Introduserer en alminnelig plikt for offentlige organer til å bruke tolk når denne plikten ikke følger av lov. Denne plikten til å bruke tolk er i hovedsak en lovfesting og tydeliggjøring av den generelle plikten som tidligere ble utledet av forvaltningsloven samt det ulovfestede kravet til forsvarlig saksbehandling.2.ledd: inneholder en anbefaling om at et offentlig organ bør vurdere å bruke tolk når de ellers er i kontakt med personer som ikke kan kommunisere med organet på norsk, selv om det ikke foreligger en plikt. 				





Når et offentlig organ har plikt t il å bruke tolk etter § 6 
første ledd andre punktum, skal det brukes kvalifisert 
tolk. Det samme gjelder når plikten til å bruke tolk er 
regulert i annen lov, dersom bruk av tolk er nødvendig for 
å ivareta hensynet til rettssikkerhet eller for å yte 
forsvarlig hjelp og tjeneste, jf. § 6 første ledd tredje 
punktum.

Kravet om å bruke kvalifisert tolk i første ledd kan fravikes når det 
ikke er forsvarlig å vente til en kvalifisert tolk er tilgjengelig, når 
det er nødvendig i nødssituasjoner, eller når andre sterke grunner 
tilsier det.

Med kvalifisert tolk menes en tolk som oppfyller kravene til å bli 
oppført i Nasjonalt tolkeregister, jf. § 17.

Departementet kan gi forskrift om godkjenning av tolker med 
yrkeskvalifikasjoner fra annen stat, jf. yrkeskvalifikasjonsloven.

Fram til 31. desember 2026 er det dispensasjon fra kravet om å 
bruke kvalifisert tolk. Kongen kan gi forskrift om forlengelse av 
dispensasjonen.

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
→ Hovedregel§ 7, 1. ledd: fastsetter hovedregelen: når først offentlige organer er forpliktet til å bruke tolk etter § 6 første ledd (som følge av særlov eller tolkelov), skal offentlige organer bruke kvalifisert tolk!



Når et offentlig organ har plikt til å bruke tolk etter § 6 første ledd 
andre punktum, skal det brukes kvalifisert tolk. Det samme 
gjelder når plikten til å bruke tolk er regulert i annen lov, dersom 
bruk av tolk er nødvendig for å ivareta hensynet til rettssikkerhet 
eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste, jf. § 6 første ledd tredje 
punktum.

Kravet om å bruke kvalifisert tolk i første ledd kan 
fravikes når det ikke er forsvarlig å vente til en kvalifisert 
tolk er tilgjengelig, når det er nødvendig i 
nødssituasjoner, eller når andre sterke grunner tilsier 
det.

Med kvalifisert tolk menes en tolk som oppfyller kravene til å bli 
oppført i Nasjonalt tolkeregister, jf. § 17.

Departementet kan gi forskrift om godkjenning av tolker med 
yrkeskvalifikasjoner fra annen stat, jf. yrkeskvalifikasjonsloven.

Fram til 31. desember 2026 er det dispensasjon fra kravet om å 
bruke kvalifisert tolk. Kongen kan gi forskrift om forlengelse av 
dispensasjonen.

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
→ Fravikelsesadgang § 7, 2. ledd: innfører en fravikelsesadgang, dvs. et unntak fra hovedregelen om å bruke kvalifisert tolk.1) unntak pga forsvarlighetskravet kan inntreffe f.eks. ved behov for tolking på sjeldne språk der det finnes få eller ingen kvalifiserte tolker, eller der det vil medføre uforholdsmessige forsinkelser å skaffe en kvalifisert tolk. 2) nødsituasjoner: kan f.eks. være trafikkulykker, akutte helsesituasjoner, brann o.l. Her kan kravet om kvalifisert tolk bare fravikes dersom det er nødvendig- det legges opp til en konkret vurdering i hver enkelt situasjon og det må også vurderes hvor raskt kvalifisert tolk kan kontaktes. 3) når andre sterke grunner tilsier det: dette unntaket kan for eks. komme til anvendelse ved høye flyktningankomster fra en språkgruppe som skaper høyt press på de kvalifiserte tolkene (Ukraina-krise).



Når et offentlig organ har plikt til å bruke tolk etter § 6 første ledd 
andre punktum, skal det brukes kvalifisert tolk. Det samme 
gjelder når plikten til å bruke tolk er regulert i annen lov, dersom 
bruk av tolk er nødvendig for å ivareta hensynet til rettssikkerhet 
eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste, jf. § 6 første ledd tredje 
punktum.

Kravet om å bruke kvalifisert tolk i første ledd kan fravikes når det 
ikke er forsvarlig å vente til en kvalifisert tolk er tilgjengelig, når 
det er nødvendig i nødssituasjoner, eller når andre sterke grunner 
tilsier det.

Med kvalifisert tolk menes en tolk som oppfyller kravene 
til å bli oppført i Nasjonalt tolkeregister, jf. § 17.

Departementet kan gi forskrift om godkjenning av tolker med 
yrkeskvalifikasjoner fra annen stat, jf. yrkeskvalifikasjonsloven.

Fram til 31. desember 2026 er det dispensasjon fra kravet om å 
bruke kvalifisert tolk. Kongen kan gi forskrift om forlengelse av 
dispensasjonen.

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
→ Hvem er en kvalifisert tolk? 3.Ledd gir en legaldefinisjon av «kvalifisert tolk». En kvalifisert tolk er en tolk som oppfyller kravene til å bli oppført i Nasjonalt tolkeregister, i henhold til tolkeloven §17. For å anse en tolk som kvalifisert, er det ikke krav om at tolken faktisk er oppført i registret.Kravene for å bli oppført i Nasjonalt tolkeregister er nærmere fastsatt i tolkeforskriften § 10. (Forskriften utfyller og presiserer tolkeloven) Tolken må:Være myndig etter norsk lov (over 18 og ikke under vergemål)Ha oppholdstillatelse eller oppholdsrett som danner grunnlag for arbeidHa formelle tolkefaglige kvalifikasjoner i samsvar med kvalifikasjonskravene i § 11



Når et offentlig organ har plikt til å bruke tolk etter § 6 første ledd 
andre punktum, skal det brukes kvalifisert tolk. Det samme 
gjelder når plikten til å bruke tolk er regulert i annen lov, dersom 
bruk av tolk er nødvendig for å ivareta hensynet til rettssikkerhet 
eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste, jf. § 6 første ledd tredje 
punktum.

Kravet om å bruke kvalifisert tolk i første ledd kan fravikes når det 
ikke er forsvarlig å vente til en kvalifisert tolk er tilgjengelig, når 
det er nødvendig i nødssituasjoner, eller når andre sterke grunner 
tilsier det.

Med kvalifisert tolk menes en tolk som oppfyller kravene til å bli 
oppført i Nasjonalt tolkeregister, jf. § 17.

Departementet kan gi forskrift om godkjenning av tolker 
med yrkeskvalifikasjoner fra annen stat, 
jf. yrkeskvalifikasjonsloven.

Fram til 31. desember 2026 er det dispensasjon fra kravet om å 
bruke kvalifisert tolk. Kongen kan gi forskrift om forlengelse av 
dispensasjonen.

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
→ Godkjenning av tolker med yrkeskvalifikasjoner fra et annet land  4. ledd: gjelder godkjenning av tolker med yrkeskvalifikasjoner fra et annet land, jf. yrkeskvalifikasjonsloven. Yrkeskvalifikasjonsloven: gjelder yrkesutøvere med statsborgerskap fra et EØS-land eller Sveits som vil utøve et lovregulert yrke i Norge. Godkjenning av tolker med yrkesfaglige kvalifikasjoner fra utlandet er nærmere regulert i tolkeforskriften § 12:Tolker som har ervervet eller fått sine tolkefaglige kvalifikasjoner godkjent i en annen stat, kan få godkjenning etter yrkeskvalifikasjonsloven. Ved godkjenning kan tolken søke oppføring i Nasjonalt tolkeregister og bli oppført i den kategorien som tilsvarer tolkens dokumenterte kvalifikasjoner. IMDi er ansvarlig for å godkjenne tolkefaglige yrkeskvalifikasjoner fra utlandet (denne er ny oppgave som IMDi har fått ved lovens ikrafttredelse.) 



Når et offentlig organ har plikt til å bruke tolk etter § 6 første ledd 
andre punktum, skal det brukes kvalifisert tolk. Det samme 
gjelder når plikten til å bruke tolk er regulert i annen lov, dersom 
bruk av tolk er nødvendig for å ivareta hensynet til rettssikkerhet 
eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste, jf. § 6 første ledd tredje 
punktum.

Kravet om å bruke kvalifisert tolk i første ledd kan fravikes når det 
ikke er forsvarlig å vente til en kvalifisert tolk er tilgjengelig, når 
det er nødvendig i nødssituasjoner, eller når andre sterke grunner 
tilsier det.

Med kvalifisert tolk menes en tolk som oppfyller kravene til å bli 
oppført i Nasjonalt tolkeregister, jf. § 17.

Departementet kan gi forskrift om godkjenning av tolker med 
yrkeskvalifikasjoner fra annen stat, jf. yrkeskvalifikasjonsloven.

Fram til 31. desember 2026 er det dispensasjon fra kravet 
om å bruke kvalifisert tolk. Kongen kan gi forskrift om 
forlengelse av dispensasjonen.

Foredragsholdernotater
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→ Dispensasjon  5. Ledd - Dispensasjonsperiode I utgangspunktet skal offentlige organer bruke kvalifisert tolk fra loven trer i kraft 01.01.2022. Men, dersom krav om å bruke kvalifiserte tolker skulle innføres umiddelbart, ville dette medføre mangel på kvalifiserte tolker. Det tar tid å gjennomføre tolkutdannelse. Derfor gis det en dispensasjon frem til 31.12.2026, slik at kravet om å bruke kvalifisert tolk ikke gjelder fullt i en overgangsperiode på fem år. Det vil si at man i overgangsperioden aksepterer at det ikke alltid er mulig å benytte kvalifisert tolk. Det er samtidig viktig å understreke at offentlige organer oppfordres alltid til å gjøre et forsøk på å skaffe kvalifisert tolk også i dispensasjonsperioden. OBS! Både fravikelsesadgang etter § 7, 2. ledd og dispensasjonsperiode etter § 7, 5. ledd fungerer som «sikkerhetsventiler», og takket være disse to bestemmelsene har vi klart å håndtere Ukraina-krise når mange ukrainske flytninger kom til Norge da krigen i Ukraina brøt ut og det var mangel på kvalifiserte tolker i ukrainsk. 





Offentlige organer som jevnlig bruker tolk, 
skal ha retningslinjer for bestilling og bruk 

av tolk etter §§ 6 til 8.

Retningslinjene skal tilpasses organets 
størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold.

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
§ 6 Ansvar for å bruke tolk § 7 Krav om å bruke kvalifisert tolk§ 8 Bruk av fjerntolking (offentlige organer kan bruke fremmøtetolking eller fjerntolking)Med «jevnlig» menes omtrent 50 tolkeoppdrag i året! Tallet er ikke rigid, men er ment veiledende. En virksomhet som bruker tolk veldig sjeldent, omfattes ikke av denne forpliktelsen, og kan isteden bruke de generelle retningslinjene utarbeidet av IMDi. → Tolkeforskriften utfyller og presiserer tolkeloven.Tolkeforskriften § 2 presiserer hva som er minimumskravene til retningslinjer, hva som absolutt må være med i retningslinjene.Retningslinjer for bestilling og bruk av tolk skal minst inneholde rutiner for bestilling av tolk, en angivelse av situasjoner der det foreligger plikt til å bruke tolk etter tolkeloven § 6 første ledd og veiledning i bruk av tolk og fjerntolking.Retningslinjene bør også inneholde en angivelse av situasjoner der det er behov for tolk etter tolkeloven § 6 andre ledd (Forskriften 2.ledd: § 6 2.ledd: Det vil si: Når et offentlig organ ellers er i kontakt med personer som ikke kan kommunisere med organet på norsk)





Statlige og kommunale tilsynsmyndigheter skal føre 
tilsyn med at offentlige organer oppfyller pliktene i §§ 4 

og 6 til 9.
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Presentasjonsnotater
Inneholder en tilsynshjemmelTilsyn med tolkeloven gjennomføres av de statlige og kommunale tilsynsmyndighetene som allerede fører tilsyn med de offentlige organenes saksbehandling og tjenesteytelse. Reglene om tilsyn og pålegg gjelder ikke for domstolene eller politiets sikkerhetstjeneste på grunn av deres uavhengige rolle og fordi det ikke finnes tilsynsordninger på disse områdene. IMDis rolle: gi råd, veiledning og informasjon til hjelp for de ulike tilsynsmyndighetene, også ved å utarbeide retningslinjer for hvordan tilsyn med tolkeloven bør gjennomføres. Den faktiske gjennomføringen av tilsyn gjelder offentlige organers etterlevelse av følgende paragrafene:► § 4 Forbud mot bruk av barn som tolk ► § 6 Ansvar for å bruke tolk ► § 7 Krav om å bruke kvalifisert tolk ► § 8 Bruk av fjerntolking ► § 9 Retningslinjer for bestilling og bruk av tolk



Tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om å rette forhold 
som er i strid med kravene i §§ 4 og 6 til 9.

Tilsynsmyndigheten skal sette en frist for gjennomføring 
av pålegget.

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Det vil være opp til tilsynsmyndigheten om pålegget skal benyttes, eller om det er andre mer hensiktsmessige måter å følge opp lovbruddet.Tolkeloven gir bare hjemmel til å bruke pålegg om retting, ikke andre reaksjoner. Tolkeloven gir ikke hjemmel til å sanksjonere offentlige organers brudd på loven. 



Ta kontakt! 

Antonio Spagnolo: ansp@imdi.no

https://www.imdi.no/tolk/
post@imdi.no
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https://www.imdi.no/tolk/
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