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Socialstyrelsen / DNTM takker for de mange høringssvar, der er afgivet i forbindelse med
høringen om udbuddet af nye rammeaftaler til personer med hørehandicap på DNTM’s og
STUK’s område.
Socialstyrelsen / DNTM modtog i alt 124 høringssvar. Efterfølgende er udbudsmaterialet
justeret for at imødekomme høringssvarene. Det samlede udbudsmateriale er nu offentliggjort
og er tilgængeligt i EU-Supply.
Målsætninger for udbuddet
Socialstyrelsens rammeaftaler for levering af tolkeydelser til DNTM udløber ved udgangen af
2021 og skal derfor sendes i fornyet udbud. Med udbuddet vil Socialstyrelsen/DNTM og STUK
forsøge at løse nogle af de udfordringer, som aktuelt præger tolkemarkedet. Målet er at fremme
en større samling af markedet, for at sikre brugerne tolkning af høj kvalitet, når behovet opstår
og at ressourcerne på området bruges bedst muligt til gavn for brugerne. Udbuddet er beregnet
efter den samme økonomiske ramme, som de tidligere rammeaftaler. Herudover forsøger
udbuddet at gøre tolkeområdet mere gennemsigtigt for både brugere og tolkefirmaer ved at
forenkle området.
Socialstyrelsen / DNTM har undervejs haft fokus på at inddrage centrale aktører på området,
blandt andet med afholdelse af møder og workshops for brugerorganisationer og tolkefirmaer.
Revideret udbudsmateriale
Efter høringen er udbudsmaterialet blevet revideret for at imødekomme de afgivne høringssvar.
Der er blandt andet foretaget følgende ændringer som følge af de afgivne høringssvar:





Prisstrukturen er ændret, så den efter ønske fra brugerorganisationerne ligger tæt op
ad den eksisterende prisstruktur på STUKs område.
Det er kun et krav, at hovedleverandøren tilbyder landsdækkende tolkning. Det er ikke
længere et krav til det ubegrænsede antal fritvalgs-leverandører.
Timekravet er halveret, så tilbudsgiver skal tilbyde minimum 2.000 timers
skrivetolkning årligt (reduceret fra 4.500 timer) eller 5.000 timers tolkning af øvrige
tolkeformer årligt (reduceret fra 10.000 timer).
Tilbudsgiver skal råde over 5 og ikke 8 tolke.

Tilgængeligt udbudsmateriale – frist den 1. september
Det samlede udbudsmateriale er offentliggjort og tilgængeligt i EU-Supply. Der er frist for
afgivelse af tilbud den 1. september. De nye aftaler indgås med forventet ikrafttræden den 1.
januar 2022.
Socialstyrelsen og STUK afholder informationsmøde om det offentliggjorte udbudsmateriale den
16. august. Mødet afholdes virtuelt via Zoom fra kl. 10 – 12. For at deltage, sendes en e-mail til
jujr@socialstyrelsen.dk med oplysninger om, hvem der deltager fra virksomheden samt
mailadresse på deltagere.
Tak igen for høringssvarene. God sommer!

