
 

Invitation af  
 Kære tolkeleverandør  
 
Du inviteres hermed til at deltage i informationsmøder i forbindelse med udbud af rammeaftaler 
om tolkning til personer med hørehandicap ved Tolkemyndigheden (DNTM) og Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet (STUK).  
Informationsmødet finder sted:  
mandag den 16. august kl. 10.00 – 12.00 via Zoom.  
Til informationsmødet vil I blive informeret om udbuddet, herunder udbudsprocessen og de 
krav, der stilles for at blive tolkeleverandør på rammeaftalen.  
Lidt baggrund  
Tolkemyndigheden (DNTM) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udbyder 
rammeaftaler om henholdsvis fjerntolkning og fysisk tolkning. Målsætningerne for de nye 
rammeaftaler er at styrke ledelse, koordination og samarbejde med henblik på:  
- Effektivitet: At sikre den bedst mulige anvendelse af de samlede ressourcer til gavn for 
brugerne.  
- Kvalitet: At sikre et stærkt fagligt miljø, gode udviklingsmuligheder for tolkene og høj kvalitet 
for brugerne.  
- Forsyningssikkerhed: At sikre, at der ved alle bevillinger følges en tolkning.  
Der udbydes én hovedleverandøraftale samt et ubegrænset antal frivalgsleverandør-aftaler. 
Tolkeydelserne skal primært leveres på det sociale område samt på uddannelsesområdet for så 
vidt angår de specialpædagogiske støtteordninger (SPS).  
 
Dagsorden og tilmelding  
På informationsmødet vil vi informere jer om udbuddet, herunder udbudsprocessen og kravene 
for at blive tolkeleverandør. Dagsorden for mødet følger.  
I må meget gerne melde tilbage til jujr@socialstyrelsen.dk, om I ønsker at deltage, og hvem der 
deltager fra din organisation med oplysninger om mailadresse, som vi skal sende 
mødeinvitationerne til. Op til dagen vil I modtage en Zoom-mødeinvitation, hvor 
informationsmødet tilgås via link.  
 
Har I spørgsmål til mødets afholdelse og karakter, er I velkomne til at kontakte Bo Kragelund, 
Leder af DNTM, på tlf. + 45 53 63 36 86 eller Stina Kjær Madsen, Specialkonsulent i STUK, på 
tlf. + 33 92 57 58.  
 
Vi håber, at I har lyst til at deltage til mødet og ser frem til at høre fra jer.  
God sommer.  
Med venlig hilsen  
Elisabeth Marian Thomassen  
Kontorchef  
Center for Handicap og Psykisk sårbarhed  
Mobil + 45 25 57 64 82 

 


