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Høringsvar fra Selveje Danmark vedr.  Lov om ændring af forskellige love 
på Undervisningsministeriets område og lov om specialpædagogisk støtte 
ved videregående uddannelser 
 

 

Selveje Danmark fremsender hermed sine bemærkninger til forslag til Lov om ændring af forskellige 

love på Undervisningsministeriets område og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående 

uddannelser. 

 

Helt overordnet støtter Selveje Danmark grundlæggende, at der skabes en større sammenhæng når 

mennesker med forskellige behov er i gang med, eller går fra en uddannelse videre til den næste. Det er 

med til at sikre, at mennesker med behov for særlige støtte funktioner, i et videre omfang end hidtil 

opnår en reel uddannelse. 

 

En del af oplægget handler om døvetolkning, i forhold til den del skal det dog bemærkes, at det er 

problematisk at forholde sig til det på undervisningsområdet, når der samtidig er i gang sat en langt 

større undersøgelse på tværs af de ministerielle områder. En undersøgelse, der er i gang sat på grund 

af det misbrug af tolkemidler, der hen over sommeren har været afsløret. 

 

Det må anbefales, at der ikke gennemføres en regulering af området, før de endelig konklusioner af 

denne undersøgelse er tilendebragt. 

 

Omkring antallet af leverandører på området for døvetolkning og frit valg skal følgende i den 

sammenhæng bemærkes.  

 

En meget stor udfordring på markedet i dag er afgang af erfarne tolke fra faget, med tolkemangel som 

en meget reel risiko. De i alt ca. 250-300 tolke er i dag fordelt på omkring 100 leverandører. Det 

Undervisningsministeriet 

 
Til:  ASFJK@uvm.dk 
 
 
 

10. oktober 2018 

 

mailto:ASFJK@uvm.dk


 

2 

 

betyder dels, at ressourcen er vanskelig at bringe i spil, fordi den er fordelt på så mange hænder, og det 

betyder dels, at turbulensen på markedet øges. Hver gang et firma er lukket, har man kunne se en 

øgning af det samlede antal leverandører, fordi afskedigede medarbejdere ofte vælger at åbne egne, 

små virksomheder - og der er dermed skabt en ond cirkel. Vi anser det derfor af største vigtighed, at 

antallet af leverandører begrænses til få, større leverandører. 

 

Dette meget polariserede marked har formentlig i kombination med bl.a. en manglende kontrol, frit 

valg og kreative koncern konstruktioner været årsagen til at det misbrug af midler, der er konstateret 

har fundet sted. 

 

Selveje Danmark skal derfor foreslå, at man i forhold til området døvetolkning afventer resultaterne af 

den tværministerielle undersøgelse, alternativt sikre, at antallet af leverandører begrænses til et langt 

mindre antal, det vil dels kunne fjerne risikoen for misbrug, dels sikre en langt bedre udnyttelse af de 

ressourcer, der anvendes på området. 

 

I forhold til frit valg skal det tillige anføres, at det som udgangspunkt naturligvis er ganske positivt, 

men det bør følges af bindingsperiode, f.eks. til en given uddannelse, med mindre særlige forhold gør 

sig gældende. Uden en sådan bindingsperiode vil det - hvis opgaver med kort frist kan forsvinde - være 

vanskeligt for leverandøren af tolkeydelsen at bevare overenskomstansatte tolke, med rimelige 

opsigelsesvarsler. Samtidig er der for leverandørerne tale om en væsentlig investering, når en ny 

uddannelse begynder, fordi tidsforbruget er ekstremt højt i den periode, hvor tolkene skal gøre sig 

bekendt med det faglige indhold på uddannelsen, samt aftale og indsamle særlige fagtegn. 

 

Såfremt antallet af leverandører reduceres væsentligt jf. ovenfor, så vil problemstillingen i forhold til 

frit valg blive tilsvarende væsentligt reduceret. 

 

Selveje Danmark har i øvrigt ikke bemærkninger til forslaget. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jon Krog 

Branchedirektør, Selveje Danmark 


