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Spørgsmål nr. 385 (Alm. del) fra Folketingets Udlændinge- og Integra-

tionsudvalget: 

”Det fremgår af svar på UUI alm. del – spm. 248, at leverandø-

ren vurderer, at der er brug for 600-650 tolke og oversættere, og 

at Rigspolitiet følger fremdriften i rekrutteringen tæt. Vil mini-

steren på denne baggrund oplyse, hvor mange tolke og oversæt-

tere der har gennemgået rekrutteringsprocessen, og hvor mange 

der er i gang med at blive godkendt, samt om det er leverandø-

rens og Rigspolitiets forventning, at leverandøren pr. 1. april 

2019 vil være fuldt ud klar til at overtage den beskrevne, omfat-

tende tolkeopgave?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at rekrutteringen af 

tolke ifølge leverandøren forløber planmæssigt. Det er leveran-

dørens umiddelbare vurdering, at der, baseret på den statistik der 

er til rådighed fra politiet og de øvrige myndigheder, er brug for 

ca. 600-650 tolke og oversættere på forskellige geografiske lo-

kationer i Danmark. 

Leverandøren har oplyst, at rekrutteringsprocessen blev igang-

sat i januar 2019, og at der den 15. februar 2019 var 596 tolke i 

gang med rekrutteringsprocessen.  

Det er leverandørens vurdering, at der ved driftsstart den 1. april 

2019 vil være et tilstrækkeligt antal tolke til, at leverandøren kan 

opfylde leveringsforpligtelsen under rammeaftalen. Rigspolitiet 

følger rekrutteringsprocessen tæt, og indtil videre finder Rigs-

politiet ikke anledning til at betvivle denne vurdering.”

Herudover kan Justitsministeriet henvise til samtidige besvarelser af spørgs-

mål nr. 384 og 386-387 (Alm. del) fra Folketingets Udlændinge- og Integra-

tionsudvalg, besvarelsen af spørgsmål nr. 362 (Alm. del) fra Folketingets 

Retsudvalg og besvarelsen af spørgsmål nr. 250 fra Folketingets Beskæfti-

gelsesudvalg vedrørende den nye rammeaftale for tolke- og oversættelsesy-

delser på Justitsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets om-

råde.
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