
 

Høring:  

Udbud af rammeaftaler om tolkning til personer med hørehandicap 
 

Den Nationale Tolkemyndighed DNTM har i dag to gældende rammeaftaler, en om fjerntolkning 

og en om fysisk tolkning, der begge udløber i 2021. DNTM er ved at forberede udbud med 

henblik på at indgå nye rammeaftaler fra den 1. januar 2022. DNTM og Styrelsen for 

Undervisning og Kvalitet STUK har valgt at gå sammen om udbud af de nye rammeaftaler. 

Fjerntolkning og fysisk tolkning udbydes i samme rammeaftale. 

 

Som mulig tilbudsgiver eller aktør på området, har du mulighed for at afgive bemærkninger til 

det kommende udbud.  

 

Målsætninger for fælles udbud af nye rammeaftaler 

Målsætningerne for de nye rammeaftaler er følgende: 

 Effektivitet: At sikre den bedst mulige anvendelse af de samlede ressourcer til gavn for 

brugerne. 

 Kvalitet: At sikre et stærkt fagligt miljø, gode udviklingsmuligheder og høj kvalitet for 

brugerne.  

 Forsyningssikkerhed: At sikre, at der ved alle bevillinger følges en tolkning. 

 

Dette sker ved blandt andet øget fokus på ledelse, koordination og administration hos den 

enkelte tolkeleverandør og mellem tolkeleverandørerne.  

 

Kort høringsperiode 

Høringen foregår i perioden den 10. juni til den 17. juni 2021. Vi skal derfor have modtaget 

eventuelle høringssvar senest kl. 12.00 den 17. juni 2021. Høringssvar sendes til 

dntm@dntm.dk.  

 

Forventet dato for offentliggørelse af udbud  

Udbudsmaterialet, der udsendes i høring, er et udkast af opgavebeskrivelsen, og omfatter 

dermed kun en del af det samlede udbudsmateriale. 

 

Det forventes, at udbuddet annonceres den 1. juli 2021 via EU-Supply med forventet frist for 

afgivelse af tilbud den 1. september 2021. Efter offentliggørelse afholdes informationsmøder om 

udbuddet med mulighed for at stille spørgsmål. Møderne afholdes virtuelt via Zoom primo juli og 

igen primo august. Tid og sted annonceres på DNTMs hjemmeside.   

  

Se materialet på: https://dntm.dk/images/tolkeleverandor/udbud/hoeringudbud2021.pdf 

 
Kontakt 

STUK    Socialstyrelsen/DNTM 

Stina Kjær Madsen, specialkonsulent  Bo Kragelund, leder af Tolkemyndigheden 

E-mail: stina.kjaer.madsen@stukuvm.dk  E-mail: bokr@socialstyrelsen.dk 

Telefon: 33 92 57 58   Telefon: 53 63 36 86 

      

 

 

Enhed: 

Center for Handicap 

og Psykisk Sårbarhed 

 

Sagsnr.: 

2020 - 13156 

 

Dato: 

10. juni 2021 
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