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A.

forord

FORORD

Hvordan kan Fylkesmannen gjennomføre bedre tilsynssamtaler
med barn når vi benytter tolk? Dette spørsmålet var utgangspunktet
for prosjektet «Bruk av tolk i tilsyn». For å sikre reell og informativ
kommunikasjon med alle barn som bor på omsorgssentre og
barneverninstitusjoner, ønsket vi mer kunnskap om bruk av tolk i
tilsynssamtaler med barn.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lang erfaring med bruk av tolk
i samtaler med enslige mindreårige asylsøkere under 15 år som bor
på omsorgssentre i våre to fylker. Våre erfaringer fra disse samtalene
var at tolker jobber svært ulikt, og at det kunne gjøre oss usikre på om
samtalene var av tilstrekkelig kvalitet. Vi var av den oppfatning at vi
hadde et stort potensiale for å bedre kommunikasjonen og dialogen
med barna vi snakker med ved hjelp av tolk i tilsyn, og igangsatte dette
prosjektet for å forstå hvordan potensialet kunne utnyttes.

Nina Opland,
prosjektleder

Dette har vært et spennende prosjekt å jobbe med. Det har ført til økt
kompetanse om bruk av tolk, både for prosjektgruppas medlemmer
og for de øvrige ansatte hos Sosial- og familieavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Selv om det vi har funnet ikke kan betegnes som revolusjonerende nytt, har det åpnet øynene våre enda mer
for hvor avgjørende det er med gode rammer rundt samtalene for å
ivareta barnas rettssikkerhet. Dette er ikke en omfattende studie, men
en samling av erfaringene og kunnskapen prosjektgruppa har fått i
løpet av prosjektperioden. Arbeidet med prosjektet har vært bevisstgjørende, og vi håper denne rapporten kan gi nyttige innspill og tips,
primært til fylkesmennene som bruker tolk i tilsyn, men også til andre som har behov for tolk i samtaler med barn og ungdom.
Prosjektgruppa vil rette en takk til Statens helsetilsyn som har støttet
prosjektet økonomisk. I tillegg vil vi rette en stor takk til kommunikasjonsbyrået VON for all hjelp i denne perioden – både praktisk og
faglig. Vi vil også takke referansegruppa som har kommet med nyttige innspill, de meget profesjonelle tolkene som har demonstrert «best
practice» og holdt opplæring for oss. Sist, men ikke minst, takk til
barna vi har snakket med på omsorgssentrene.
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bruk av tolk i tilsyn

SAMMENDRAG

«Dersom man er i tvil om tolk
skal benyttes, så er man ikke i tvil,
da skal tolk benyttes»1
Gjennom prosjektet har Fylkesmannen i Oslo og Akershus identifisert en rekke utfordringer ved bruk av tolk i tilsyn:
•

Både barna på omsorgssentrene og tilsynsmyndigheten har opplevd samtaler med tolk der man er usikker på om man blir forstått. Hvert slikt tilfelle er en situasjon som utfordrer barn- og unges rettssikkerhet.

•

Det er manglende kjennskap til hvordan tolkers kvalifikasjoner
er kategorisert. Ved økt kunnskap om hva kvalifikasjonskategoriene innebærer og hva man kan kreve av tolketjenesten man benytter, er det mulig å minske bruken av tolker som ikke fungerer
godt nok.

•

Mange av tolkene som brukes i tilsynssamtaler har ikke tilstrekkelige kvalifikasjoner for å løse oppdraget på en god måte.
Statsautoriserte tolker brukes svært sjelden til tilsynssamtaler på
grunn av pris og tolkenes tilgjengelighet.

Bevissthet om disse problemene har ført til nye rutiner hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å sikre at barna forstår og blir forstått
under tilsynssamtalene:
•

Fylkesmannen har fått mer kunnskap om hvordan tolker jobber
og hva man kan forvente av en tolk. Dette har gjort at vi har blitt
bedre til å ta ansvar for, og legge til rette for, at samtalepartnerne
gjør seg forstått gjennom tolk. Prosjektet har vist hvor viktig det
er at tilsynsmyndigheten setter rammer for tolkesamtalen.

•

Prosjektet har ført til en gjennomgang av rutiner for tolkebruk
hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette har inkludert revidering av samtaleguiden som brukes ved tilsynssamtaler, opplæring av tolkebrukere, gjennomgang av bestillingsrutiner og tilbakemeldinger til tolketjenestene. Dette innebærer også å bruke
tolker som oppfyller vilkårene til kategori tre eller bedre (se s. 11).

1 Henriksen, «Trenger tolk, ikke tolke selv».
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bruk av tolk i tilsyn

bakgrunn

BAKGRUNN

1.1 Om prosjektet

Prosjektet «Bruk av tolk i tilsyn» startet i 2016 og har vært drevet
av en prosjektgruppe på fem personer. Siden starten av prosjektet
har denne gruppa vært opptatt av å bygge kompetanse ved å
innhente og dele erfaringer med ulike relevante aktører. Første
fase av prosjektet fokuserte på å innhente informasjon gjennom
møter med statsautoriserte tolker, referansegruppe og spørreskjema
til omsorgssentre i Oslo og Akershus, og samtaler med barn og
ungdom som bor på omsorgssentre. I 2017 har vi vært opptatt av
å bruke dette til å skape nye rutiner.

FOTO: Noam Armonn / Depositphotos.com
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1.2 Hva er tilsyn?

«At samtaler med tolk
fungerer er avgjørende for
at vi skal ivareta barnas
rettssikkerhet»
Prosjektleder, «Bruk av tolk i tilsyn»

METODE
Prosjektgruppa har hatt flere møtepunkter
med tolker. To statsautoriserte tolker delte sine
erfaringer med prosjektgruppa i august 2016. I
mars 2017 holdt Høgskolen i Oslo og Akershus
fagdag for Barne- og familieseksjonen hos
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Medlemmer
i prosjektgruppa har også deltatt på kurs
arrangert av tolketjenesten Salita.I tillegg har
prosjektet blitt diskutert med en tolk som tolker
i tilsynssamtaler.
Referansegruppa møttes i november 2016.
Gruppa besto av tre ansatte på omsorgssenter,
en tidligere enslig mindreårig asylsøker, en ansatt i Røde Kors, en representant og en ansatt i
barneverntjenesten i tillegg til prosjektgruppa.
Seks omsorgssentre responderte på spørre
skjema om deres tolkebruk i januar-mars 2017.
Fem ungdommer som bor på omsorgssenter
og som jevnlig bruker tolk, ble intervjuet om
deres erfaringer med tolkebruk i august 2017.
Tolkesamtalene som brukes som eksempler i
rapporten er skrevet på bakgrunn av erfaringer
samlet i dette prosjektet, men ikke hentet fra
bestemte samtaler.

Bufetat har ansvaret for å opprette omsorgssentre for barn under 15 år som kommer alene
og søker om asyl i Norge, jf. barnevern
loven. Fylkesmannen i fylket der omsorgs
senteret ligger skal føre tilsyn med omsorgssentrene for enslige mindreårige asyl
søkere under 15 år. For tilsynsmyndigheten
er det viktig å snakke med barna som bor på
omsorgssentrene for å kunne vurdere om de
får et forsvarlig tilbud. Barna har rett til, men
ingen plikt til å snakke med Fylkesmannen.
Samtalene Fylkesmannen har med barna
kan vare fra bare noen minutter til nærmere
en time, men de fleste samtalene tar ca. en
halvtime.
Lovverket setter rammene for tilsynsarbeidet. For å ivareta rettsikkerheten til barn og
ungdom som bor på omsorgssentre og barneverninstitusjoner, er det en forutsetning
at Fylkesmannen gjennomfører samtaler av
god kvalitet med barna. Som offentlig tjenesteyter har Fylkesmannen veilednings- og informasjonsplikt i henhold til forvaltningsloven § 11. I saker der det er språkbarriere må
offentlige instanser benytte seg av tolk for å få
utført jobben sin i henhold til lovverket.

«Tilsynsmyndigheten skal ha
sin oppmerksomhet rettet mot
alle forhold som har betydning
for barnas utvikling, trivsel,
velferd og rettssikkerhet.»
Utdrag fra forskrift om tilsyn med barn i
barneverninstitusjoner for omsorg og behandling,
§ 2. Formål med tilsynet
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Rettslig rammeverk
Barnekonvensjonen art. 12
Barnets rett til å gi utrykk for sin mening
1. Partene skal garantere et barn som er i stand til
å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi
uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som
vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter
behørig vekt i samsvar med dets alder og
modenhet.
2. For dette formål skal barnet særlig gis anled
ning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ
saksbehandling som angår barnet, enten
direkte eller gjennom en representant eller et
egnet organ, på en måte som er i samsvar med
saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.
Grunnloven § 104
Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd.
De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder
dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i
overensstemmelse med deres alder og utvikling.
Ved handlinger og avgjørelser som berører
barn, skal barnets beste være et grunnleggende
hensyn. Barn har rett til vern om sin personlige
integritet. Statens myndigheter skal legge
forholdene til rette for barnets utvikling,
herunder sikre at barnet får den nødvendige
økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet,
fortrinnsvis i egen familie.
Barnevernloven § 4-1 andre ledd
Hensynet til barnets beste
Barnet skal gis mulighet til medvirkning og det
skal tilrettelegges for samtaler med barnet. […].
Barnevernloven § 6-3 første ledd
Barns rettigheter under saksbehandlingen
Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er
i stand til å danne seg egne synspunkter, skal
informeres og gis anledning til å uttale seg før det
tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne.
Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med
barnets alder og modenhet.
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Forskrift om tilsyn med barn i barnevern
institusjoner for omsorg og behandling, § 2
Formål med tilsynet
Tilsynet skal ha til formål å påse at lover og
regelverk blir fulgt, og at barna får forsvarlig
omsorg og behandling i institusjonen. Videre
skal tilsynet påse at barna blir behandlet
hensynsfullt og med respekt for den enkeltes
integritet.
Tilsynsmyndigheten skal ha sin
oppmerksomhet rettet mot alle forhold som
har betydning for barnas utvikling, trivsel,
velferd og rettssikkerhet.
Forskrift om rettigheter og bruk av tvang
under opphold i barneverninstitusjon, § 1
Formål
Formålet med denne forskriften er å sikre at
institusjonen gir beboerne forsvarlig omsorg
og behandling. Institusjonens ansvar for å
gi forsvarlig omsorg innebærer blant annet
å gi beboerne vern og beskyttelse, tydelige
rammer for å sikre trygghet og god utvikling,
oppfølging av skole- og opplæringstilbud og
fritidsaktiviteter, stabil og god voksenkontakt,
opplevelse av mestring og å bli sett og hørt,
samt å lære beboerne respekt og toleranse.
Hva som er å anse som forsvarlig omsorg vil
blant annet avhenge av beboerens alder og
modenhet og formålet med plasseringen.
Formålet er videre å sikre at beboerne blir
behandlet hensynsfullt og med respekt for den
enkeltes integritet, og at rettssikkerheten til
beboerne blir ivaretatt.
Barnets beste skal være et grunnleggende
hensyn ved alle handlinger som berører
beboeren.
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1.3 Tolk i tilsyn
Behovet for tolk i tilsynssamtaler økte betraktelig i 2015 da det var en stor økning i antall ankomster av enslige mindreårige asylsøkere under 15 år til Norge. Fra at det i Oslo
og Akershus var ett omsorgssenter, ble det på
kort tid etablert over 20 omsorgssentre som
kunne ta imot til sammen ca. 170 barn. I de
fleste samtalene Fylkesmannen har hatt med
barna har det vært behov for tolk. Det er omsorgssentrene som bestiller tolk til disse samtalene og koordinerer tolkene etter språkgrupper. Stort sett benyttes fremmøtetolk,
men i noen tilfeller har også telefontolk blitt
brukt.
I arbeidet med dette prosjektet har det blitt
tydelig at kommunikasjon med barn gjennom tolk er lite dokumentert fra et tilsynsmessig perspektiv. NOU 2014:8 «Tolking i offentlig sektor» viser til at tolking i offentlig
sektor skal bidra til å sikre rettssikkerhet og
likebehandling, og inneholder forslag til lov
om offentlige myndigheters ansvar for bruk
av tolk (tolkeloven), men denne er i liten
grad rettet mot barn.2
Barneverntjenestens og fylkesnemndenes bruk
av tolk er drøftet i NOU 2014:8, men utredningen tar ikke for seg betydningen av bruk
av tolk i tilsynssammenheng og hvilke prinsipielle spørsmål som reiser seg da.3 Dette
prosjektet er derfor viktig for å belyse hvordan tilsynssamtalen påvirkes av tolkebruk,
og hvilke tiltak som kan gjøres for å sikre god
kvalitet på Fylkesmannens tilsynssamtaler
med enslige mindreårige asylsøkere under 15
år, eller barn som bor på barneverninstitusjoner, og som har behov for tolk.

bakgrunn

1.4 Hva er tolking?

«En mest mulig trofast
overføring av budskapet
mellom mennesker som
mangler et felles språk».4
Tolken er den som muliggjør at personer
som snakker ulikt språk klarer å føre en samtale. Tolken skal ikke bare oversette ord for
ord, men skal overføre et meningsbærende
budskap fra en samtalepartner til en annen.5
Det vil si at tolkens oversettelse også skal reflektere tolkebrukeres ikke-verbale respons
og reaksjoner for å skape forståelse mellom
tolkebrukerne.
Det finnes ulike former for tolking. Det vanligste i Fylkesmannens tilsynssamtaler er å
benytte seg av konsekutiv tolking. Det vil
si at hver av samtalepartnerne snakker i sekvenser som så oversettes av tolken. I samtaler med barn der det er svært viktig å ikke
avbryte barnet, kan det være nyttig å benytte
simultantolking, som vil si at det tolkes fortløpende. Oftest er tolken til stede i rommet
der samtalen foregår, men det er også mulig å
bruke telefontolk eller skjermtolk.

2 NOU 2014:8, 172-178.
3 NOU 2014:8, 60-63.
4 Apeland, 2002, gjengitt i Jareg og Pettersen, Tolk og tolkebruker, 24.
5 Skaaden, Den topartiske tolken,19-19.
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Ulike former for tolking

Kvalifikasjonskategorier av tolker

Simultantolking: Det tolkes samtidig.
For eksempel brukt ved konferanser,
internasjonale møter o.l.

Kategori 1: Tolker med statsautorisasjon og
tolkeutdanning

Konsekutiv tolking: Det tolkes etterfølgende.
Vanlig å bruke i intervjusituasjoner.
Prima vista: Tolking av en skrevet tekst. For
eksempel i retten eller ved opplesning av
rapporter/legeerklæringer.
Fremmøtetolk, skjermtolking og
telefontolking
Fremmøtetolk: Tolken er i samme rom som
tolkebrukerne.
Skjermtolk: Tolken tolker samtalen gjennom
Skype eller andre videokonferanseverktøy.
Telefontolk: Tolken tolker samtalen
gjennom telefon.
KILDE: Norsk tolkeforening, «Ordliste»

Statsautoriserte tolker med bevilling fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD)* eller Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) og minst 30 studiepoeng/10
vekttall i tolking fra universitet og/eller høgskole.
Kategori 2: Tolker med statsautorisasjon
Statsautoriserte tolker med bevilling fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD)* eller Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDi).
Kategori 3: Tolker med tolkeutdanning
Tolker med minst 30 studiepoeng og/eller 10 vekttall i
tolking fra universitet og/eller høgskole.
Kategori 4: Oversettere med grunnleggende
tolkeopplæring
Statsautoriserte translatører og/eller fagoversettere som
har kurs i Tolkens ansvarsområde (TAO).
Kategori 5: Personer med bestått tospråklig test og
grunnleggende tolkeopplæring
Personer som har tilfredsstillende resultat på Tospråklig
sjekk for potensielle tolker (ToSPoT), samt kurs i Tolkens
ansvarsområde (TAO). Fra og med januar 2017 er ToSPoT
erstattet av den nye Tospråktesten.
*Tidligere Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)
KILDE: Tolkeportalen: «Kvalifikasjonskategorier».

s. 10

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

1.5 En god tolk
Tolk er ikke en beskyttet tittel, men for å registreres i nasjonalt tolkeregister må man
minimum ha bestått en tospråklig test og ha
hatt grunnleggende tolkeopplæring, som er
et tre-dagers kurs. Alle tolker registrert i tolkeregisteret inndeles i kategorier etter kvalifikasjoner, der kategori én beskriver de best
kvalifiserte tolkene og kategori fem de som
har minst kompetanse. For å kvalifisere til
kategori én og to må man ha statsautorisasjon, noe som bevilges etter en omfattende
prøve. Det er mulig å etterspørre tolker i en
bestemt kategori ved bestilling, men tilgjengeligheten vil ofte variere.
I Norges Offentlige Utredning 2014:8 Tolking
i offentlig sektor konkluderes det med et behov for styrking av tolketjenester og kompetanseheving av tolker: «Utvalget foreslår at
det innføres en lovhjemlet plikt for offentlig sektor til å bruke kvalifisert tolk fra 1. januar 2019.»6 Denne definerer en kvalifisert
tolk som at tolken oppfyller vilkårene i nasjonalt tolkeregister, kategori fem, men utvalget mener at ideelt sett burde alle tolker
ha treårig tolkeutdanning og statsautorisasjon. Dette er imidlertid urealistisk å få til
før 2019, og utvalget foreslår derfor at offentlig ansatte bruker tolker i kategori fem som
minimumsstandard.
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«En god tolk er en tolk som
sier det samme som meg, en
som oversetter riktig.»
Gutt, 15 år, som bor på omsorgssenter

«En god tolk er tydelig og forklarer
godt oppdraget sitt for barnet, og
oversetter akkurat det som sies, ikke
mer, ikke mindre.»
Ansatt ved omsorgssenter

Uavhengig av utdanning og kategori skal tolker som er registrert i tolkeportalen forholde seg til Yrkesetiske regler for tolker. Disse
forplikter tolker til å være upartiske, til å tolke alt som blir sagt og til å overholde taushetsplikten sin. Tolken skal ikke innta andre
roller enn å tolke. Det er tolkebrukerne som
har ansvar for alt som blir sagt, og tolken skal
ikke utelate eller legge til noe i samtalen. Selv
om tolken forstår at et utsagn vil føre til misforståelse eller konflikt skal dette oversettes
uten innblanding.

6 NOU 2014:8,13.
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Yrkesetiske retningslinjer for tolker
Retningslinjene er utarbeidet i 1997 av en arbeidsgruppe oppnevnt av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)* i forbindelse med
opprettelsen av statsautorisasjonsordningen og er gjeldene for alle
tolker som er oppført i nasjonalt tolkeregister. (Se tolkeportalen.no for
fullstendig versjon)
§1. Tolken skal ikke påta seg oppdrag uten å ha de nødvendige
kvalifikasjoner.
§2. Tolken skal ikke påta seg oppdrag hvor han/hun er inhabil.
§3. Tolken skal være upartisk og ikke tillate at egne holdninger eller
meninger påvirker arbeidet.
§4. Tolken skal tolke innholdet i alt som sies, intet fortie, intet tillegge,
intet endre.
§5. Tolken har taushetsplikt.
§6. Tolken må ikke i vinnings eller annen hensikt misbruke
informasjon som han/hun kan ha fått kjennskap til gjennom
tolking.
§7. Tolken skal ikke utføre andre oppgaver enn å tolke under
tolkeoppdraget.
§8. Tolken skal si fra når tolking ikke kan skje på en forsvarlig måte.
§9. En statsautorisert tolk som utfører skriftlige oversettelser har ikke
adgang til å bruke betegnelsen i forbindelse med bekreftelse av
riktigheten av en oversettelse av et dokument, verken på selve
oversettelsen eller i et dokument med referanse til oversettelsen.
*I 1997 het det Kommunal- og arbeidsdepartementet (KAD).
KILDE: Tolkeportalen: «Yrkesetiske retningslinjer for tolker».
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2.

rett til å bli hørt

RETT TIL Å GI UTTRYKK
FOR SINE MENINGER

2.1 Tolking av samtaler med barn og unge

«Gjennomgående har vi erfart at barna blir noe mer
tilbaketrukket og deler mindre, når det benyttes tolk.»
Ansatt ved omsorgssenter

En tilsynssamtale der det benyttes tolk påvirkes av tolkens tilstedeværelse og funksjon på
flere måter. I sitt studie av barnets stemme i
tolkemedierte samtaler påpeker Kjelaas og
Eide at «[...] barn og unge er spesielt sårbare
når det gjelder å kunne forstå og å bli forstått i profesjonelle samtaler».7 Barn er ofte
i et avhengighetsforhold til voksne og har i
utgangspunktet få forutsetninger for å forstå rammene for samtalene og den institusjonelle konteksten. Svært få av barna og ungdommene tilsynsmyndigheten møter har for
eksempel forståelse av hva Fylkesmannen er.
Med tolk som mellomledd øker risikoen for
misforståelser rundt begreper og rammer,
som i utgangspunktet er fremmede.
Enslig mindreårige asylsøkere fremheves av
Kjelaas og Eide, som en gruppe som er spesielt utsatt for å ikke få sin stemme hørt, siden
de i tillegg til å være fremmede for systemet,
har få voksenpersoner å støtte seg til.8 Maktbalansen i en tolket samtale forskyves fordi
det er flere voksne til stede, og det kan oppleves vanskelig å skape nødvendig tillit for tilsynsmyndigheten. Fylkesmannen har i utgangspunktet en rekke samtaleverktøy og

strategier for å skape tillit og gode samtaler,
men opplever at disse kan være vanskelige å
effektivt ta i bruk når man snakker gjennom
tolk.9 I en tilsynssamtale kjenner man heller
ikke barnet fra før og har dermed heller ikke
mulighet til å bygge tillit over tid.
Tillit i en tilsynssamtale påvirkes også av relasjonen barnet eller ungdommen har til tolken. Tolken skal være nøytral og ikke ta del
i samtalen, samtidig som vedkommende må
vekke nok tillit til at barnet tør å snakke. Analyser av tolkesamtaler med barnehagebarn
viser at det ofte blir naturlig at tolken trer
ut av sin nøytrale rolle for å komme barnet
i møte, og for å få det til å snakke fritt.10 Selv
om dette kan være nødvendig, er det også utfordrende hvis barnet har for tette bånd til
tolkene. Erfaringer som har kommet fram i
løpet av dette prosjektet tilsier at hvis de samme tolkene brukes ofte, og kanskje også har
andre roller som gjør at de kjenner en av partene, kan dette påvirke tolkerollen og endre
dynamikken i samtalen.11 Barnet har da andre forventinger og behandler tolken som
samtalepartner, samtidig som tolken kan få
et større omsorgs- og forklaringsbehov.

7 Kjelaas og Eide. «Barnets stemme i tolkemedierte samtaler», 108.
8 Ibid., 120.
9 Erfaringer fra prosjektgruppa.
10 Kanstad og Gran, Kommunikasjon med barn via tolk, 11.
11 Samtale med referansegruppe, 21. november 2016.
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rett til å bli hørt

«En mindre god tolk er en som
skyter inn sine egne meninger
og tolkninger. En som blir privat
og går inn i samtale med barnet
istedenfor å følge sin rolle.»
Ansatt ved omsorgssenter

Risikoen for misforståelser er enda større i
tolkede samtaler med barn enn med voksne,
blant annet fordi barn fører samtaler på andre måter enn det voksne gjør. Barn hopper
gjerne raskt fra et tema til et annet, noe som
kan være en utfordring for en tolk. Mindre
barn bruker gjerne egne ord og uttrykk som
er vanskelige å tolke, og selv om barn og ungdom kan være fonetisk sterke kan det være
vanskelig å vite i hvilken grad de forstår meningen av det de sier.
I samtaler med barn må tolken kunne være
fleksibel i valg av tolkemetode, og være god
på å tolke ikke-språklig kommunikasjon.
For at barnet skal få utbytte av fagpersonens
kompetanse, er det ekstra viktig at tolken
gjengir samtalepartene presist, og tolkens
personlighet og kroppsspråk spiller større
rolle enn i samtaler med voksne.12
Tolkene vi har snakket med som del av dette
prosjektet har vært tydelige på at det er krevende for dem å tolke for barn, og at det utfordrer tolkerollen fordi man i større grad får
lyst til å forklare eller vise omsorg. Det er lite
fokus på å tolke for barn i tolkeutdanningen,
og få tolker har mye erfaring med dette.13

Studien fra Høgskolen i Oslo, Tolking for
barn – en statusrapport, konkluderer likevel med at det er mindre forskjell på å tolke
for barn og voksne enn man tidligere har antatt.14 Hitching og Nilsen påpeker at barn har
god rolleforståelse og skjønner turtakingen i
samtalen. I sitt prosjekt erfarer de at man kan
fint tolke også for barn helt ned i treårsalderen, men påpeker at flere studier av dette bør
gjennomføres.15
«Bruk av tolk i tilsyn» er ikke et videre studie
av tolkesamtaler med barn, men kan likevel
belyse behov og utfordringer ved tolkesamtaler med barn og unge. Erfaringene fra dette prosjektet bekrefter studier som framhever
hvor viktig det er å bruke kvalifiserte tolker
i disse samtalene.16 Samtidig blir det tydelig
at som tolkebruker og leder av tilsynssamtalen kan man også bidra til at samtalen blir
best mulig ved å være en god tolkebruker og
tilrettelegger.

14 Ibid., 47.
15 Ibid., 48.
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12 Hitching og Nilsen (red), Tolking for barn, 9; Møter

16 Se for eksempel: Hitching og Nilsen (red), Tolking for

med tolker som en del av prosjektet.

barn; Jareg og Pettersen, Tolk og tolkebruker; Kanstad

13 Hitching og Nilsen (red), Tolking for barn, 9.

og Gran, Kommunikasjon med barn via tolk.
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En tolkesamtale
Fylkesmannen:

«Har du noen fritidsaktiviteter?»
Tolken:

«Har du noen fritidsaktiviteter?»
Barnet henvender seg til tolken på sitt språk:

«Hva betyr fritidsaktivitet?»
Tolken svarer barnet på barnets språk:

«Fritidsaktivitet betyr for eksempel fotball eller
håndball»
Barnet svarer til tolken på sitt språk:

«Nei, jeg spiller ikke fotball eller håndball»
Tolken sier til Fylkesmannen på norsk:

«Nei, barnet har ingen fritidsaktiviteter».

erfaringer
Gjennom samtalene med tolker i løpet av dette prosjektet
har det blitt tydelig at bevissthet om tolkens rolle,
muligheter og begrensninger er til hjelp for å skape gode
rammer for tolkesamtalen.
•

Det er lettere for tolken å gjøre en god jobb hvis hun
får informasjon om hva slags samtale hun skal tolke i
forkant av samtalen.

•

Tolken må være ekstra sensitiv når det tolkes for barn.

•

Tolken skal oversette alt som sies i rommet der begge
tolkebrukere er til stede, også eventuell småprat før
samtalen har begynt.

•

Tolken skal kontrollere turtaking, men ikke lede
samtalen.

•

Det skal alltid informeres om tolkens rolle og
taushetsplikt før samtalen begynner.

bruk av tolk i tilsyn

rett til å bli hørt

2.2 Å si sin mening gjennom tolk
Bruk av tolk i tilsynssamtaler skal sikre at
barn og ungdom får gitt uttrykk for sine meninger. For barn og ungdom på omsorgssenter er tilsynssamtaler en av flere anledninger der de benytter tolk for å være sikre på
at de forstår og blir forstått. Det har likevel
vært vanskelig å finne forskning eller litteratur om barn og unges opplevelser med bruk
av tolk. Dette var en av grunnene til at vi ønsket å spørre ungdommer fra et av våre omsorgssentre om deres erfaringer med å bruke
tolk. Fem ungdommer ble intervjuet om tolkebruk som del av dette prosjektet, og deres
erfaringer har vært viktige for å forstå hvordan tolkesamtalen oppleves fra den andre siden av bordet.
Ingen av de vi snakket med hadde diskutert
hvordan man bruker tolk på best mulig måte
med noen andre, men fortalte at hvis de er
misfornøyde med tolken de bruker sier de
fra til de voksne. Deres opplevelse er at fremmøtetolk gjør det lettest å forstå hverandre,
og det ble påpekt at telefontolk ofte medførte dårlig lyd og derfor gjør det vanskeligere å
forstå.
En av guttene på 12 år uttalte at det viktigste
er at tolken har riktig dialekt, noe som indikerer at dette ikke alltid er tilfellet. Andre
nevnte at det er vanskelig å stole på en tolk
som oversetter feil. Dette er ikke et omfattende studie av tolkebruk, og man kan ikke trekke overordnede konklusjoner om kvalitet på
tolkesamtaler utfra dette. Det er likevel påfallende at både ungdom og tilsynsmyndigheten har opplevd samtaler med tolk der man
ikke er trygg på at man blir forstått. Dette bekrefter hvor viktig det er at det er fokus på
tolkens rolle i tilsynssammenheng, og at det
skjer en kompetanseheving både blant tolker
og tolkebrukere.
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tilrettelegging

TILRETTELEGGING
AV TILSYNSS AMTALER
MED TOLK

En av de største endringene dette prosjektet har medført er større
bevissthet for Fylkesmannen i Oslo og Akershus om hvordan man
kan være gode tolkebrukere. Dette har først og fremst vært et resultat
av økt kunnskap om hva man kan forvente av en tolk og hvordan
tolker jobber. Hvordan samtalen tilrettelegges og at samtalepartnerne
har en opplevelse av at det som blir sagt blir riktig tolket, er
avgjørende for at tilsynsmyndigheten skal få den informasjon som
etterspørres – og ikke minst at barna får uttrykt det de ønsker.
Denne delen av rapporten er en oppsummering av det vi har lært, og
en oversikt over hvilke tiltak vi har satt i gang som følge av dette.

Rollespill var en del av opplæringen da Fylkesmannen i Oslo og Akershus arrangerte fagdag om
tolkebruk for sine ansatte i barne- og familieseksjonen høsten 2017. FOTO: Von Kommunikasjon
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3.1 Opplæring i tolkebruk

Opplæring i hvordan
man skal være en god
tolkebruker er svært
viktig for å sikre best
mulig kommunikasjon
i en tolket samtale.
Før prosjektet hadde tilsynsmyndigheten hatt
lite opplæring i hvordan man bruker tolk.
Dette gjelder ikke bare for Fylkesmannen –
også ansatte ved omsorgssenter, barn og ungdom på omsorgssentre og referansegruppa uttrykte at de har fått lite eller ingen opplæring i
hvordan man skal bruke tolk. Den kompetansen de eventuelt har opparbeidet seg har kommet gjennom erfaring, mer enn opplæring.
I løpet av prosjektet har det blitt tydelig at
opplæring i hvordan man skal være en god
tolkebruker er svært viktig for å sikre best
mulig kommunikasjon i en tolket samtale. I
løpet av prosjektperioden ble det derfor arrangert fagdag for Fylkesmannen i Oslo og
Akershus, Barne- og familieseksjonen med
en autorisert tolk for å øke tilsynsmyndighetenes forståelse av tolkefaget. I tillegg vil denne rapporten være et viktig verktøy for alle
som skal bruke tolk i tilsynssamtaler.

3.2 Å bestille kvalifisert tolk
Det er omsorgssentre som bestiller tolk for
tilsynssamtaler, og i løpet av prosjektperioden har omsorgssentre blitt invitert til å dele
sine erfaringer med å være tolkebrukere,
både i samtaler og gjennom et spørreskjema.
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Den generelle erfaringen fra de ansatte ved
omsorgssentrene, prosjektgruppa og referansegruppa er at tolkenes kompetanse er varierende. I noen tilfeller får de svært gode tolker,
andre ganger fungerer det mindre bra. Av og
til møter man tolker som ikke kan språkene
godt nok, som blander roller, eller ikke har
fullt fokus på oppgaven som tolk.
Ansatte ved omsorgssentrene vi har snakket
med i dette prosjektet bestiller tolk gjennom
tolkeselskaper, og henvender seg i liten grad
direkte til tolker gjennom tolkeportalen. Bare
to av seks omsorgssentre som responderte
på spørreskjema om tolkebruk oppgir at de
har kjennskap til kategoriinndelingen av tolker. Kun ett av omsorgssentrene oppgir at de
ber om tolk som er i kategori tre eller høyere. Ved å få mer kunnskap om hvordan tolkeutdanningen fungerer og hva man kan kreve
fra tolketjenesten man bruker ved bestilling
av tolk, kan man potensielt minske tilfellene
av tolker som ikke fungerer.
Som tolkebrukere har tilsynsmyndigheten
gjennom dette prosjektet blitt bevisst sitt ansvar for å bruke tolker med tilstrekkelig kompetanse, og kan bidra til at de som bestiller
tolk krever en tolk i en viss kategori. Det å få
forståelse av tolking som et eget fagfelt langt
utover det å kunne to språk, har bidratt til å
gjøre deltakerne i prosjektet bedre rustet til å
vurdere gode og dårlige tolkesamtaler. Vi ser
også hvor viktig det er at vi som tolkebrukere
legger til rette for at tolken kan gjøre jobben
sin på best mulig måte.

Fylkesmannen i Oslo og
Akershus anbefaler ut fra
sin erfaring å bruke tolker
som oppfyller vilkårene til
kategori tre eller bedre.
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Gutt, 14 år, som bor på omsorgssenter

Det har blitt tydelig for
Fylkesmannen at alle involverte
samtalepartnere foretrekker
oppmøtetolk fremfor telefontolk.

Fylkesmannen

3.3 Å velge egnet form for tolking

3.4 Å sette rammer for samtalen

I tilsynssamtaler har Fylkesmannen stort sett
brukt fremmøtetolk, men telefontolk blir i
noen tilfeller brukt. Omsorgssentre har også
rapportert at de ofte bruker telefontolk i andre sammenhenger, og særlig hvis man trenger tolk på kort varsel. Dette kan fungere bra,
og kan forhindre personlig innblanding fra
tolkens side, men flere rapporterer at bakgrunnsstøy og distraksjoner hos tolken forhindrer gode samtaler. Tolkene påpeker at
oppmøtetolk gir muligheten til å lese kroppsspråk, både for barnet og tolkens del, noe
man mister med telefontolking.

Prosjektgruppa har fått høyere bevissthet om
at deltakerne i de fleste samtalene er ukjente for hverandre, og at Fylkesmannen har
ansvaret for at det skal bli en så god samtale
som mulig – aller mest for barnet. For å gjøre det enklere for tolken å forklare relevante
begreper har det blitt utarbeidet et informasjonsskriv som leveres til alle tolker i forkant
av samtalene. På den måten blir tolkene kjent
med formålet og rammene for samtalen. Det
gir samtidig tolkene anledning til å forberede
seg på å tolke spesifikke begreper som kanskje ikke har direkte oversettelser til andre
språk.

I referansegruppa ble også fremmøtetolk
trukket fram som det beste alternativet, men
det ble også sagt at det er bedre med en god
tolk på telefon enn en dårlig fremmøtetolk.
Mange steder i landet vil man være avhengig
av telefontolk, og i så fall er det viktig å legge
til rette med godt teknisk utstyr sånn at det
er mulig å høre hva som blir sagt. Skjermtolking er også et alternativ som kan brukes i tilfeller der fremmøtetolk er utilgjengelig. Fylkesmannen har ikke erfaring med
dette, men det kan være et godt alternativ til
telefontolk.
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Barn

Øyekontakt

«Det som er bra med
fremmøtetolk er å sitte overfor
hverandre, at man kan se tolken
og lese kroppsspråket»

tilrettelegging

Det er intensivt å tolke, og tolken trenger derfor flere pauser enn det man gjør som fagperson i en tilsynssamtale. Det er viktig at tolken
får minst fem minutter pause mellom hver
samtale. Hvis man skal forlate rommet, er det
fint å være tydelig på at man vil at tolken skal
være med for å slippe å la tolken være alene
med barnet eller ungdommen, og dermed bli
usikker på sin rolle. Selv om tolken får styre
turtaking i samtalen, er det tilsynsmyndigheten som er fagperson og leder av samtalen.

Tolk

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

3.5 Å tilpasse språkbruk

«Når voksne bruker tolk
for å snakke med oss, må
de snakke sakte»
Gutt, 15 år, som bor på omsorgssenter

Tolkene har gitt nyttige tilbakemeldinger på
hva de tenker er viktig for at de skal kunne
gjøre en god jobb. Det er viktig at tolkebrukeren sitter rett ovenfor barnet vi snakker
med, slik at vi henvender oss direkte til barnet. Vi må snakke på nivå med barnet, bruke
uttrykk og begrep som er enkle å forstå. Med
ny bevissthet om dette har prosjektgruppa revidert samtaleguiden som benyttes ved
tilsyn – dette for å unngå at spørsmålene, så
langt det lar seg gjøre, fører til misforståelser
(se vedlegg 6.3).
Forståelse av hvordan tolking, språk og kommunikasjon henger sammen gir bedre forutsetninger for å være en god tolkebruker. Det
kan være nyttig å være bevisst særegenheter
i norsk språk. Språklige nyanser lar seg ikke
alltid tolke på en god måte, og blir man usikker eller i tvil om ting er det derfor viktig å få
bekreftelser og å spørre på nytt.

bruk av tolk i tilsyn
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En tolkesamtale
Bruk av tolk øker risikoen for at nyansene i
språket endres. Det kan også øke konfliktnivået.
Fylkesmannen:

«Er det noe annet du trenger?»
Tolk:

«Er det noe annet du vil ha?»
Ungdom på sitt språk:

«Jeg ønsker meg ny sykkel.»
Tolk på norsk:

«Jeg må få ny sykkel!»
Fylkesmannen på norsk:

«Hvis den du har kan brukes, så kan
det være at de som jobber her mener
at du må spare penger til en ny
sykkel selv.»
Tolk på ungdommens språk:

«Det får du ikke.»

3.6 Å gi tilbakemelding
Gjennom prosjektperioden har også bevisstheten om hvor viktig det er å gi god tilbakemelding til tolkene og tolketjenesten økt.
Både i tilfeller der man er misfornøyd og der
man er svært fornøyd er det fint for omsorgssenteret og eventuelt tolketjenesten å få vite
om dette. Kvalitet på tolkesamtaler bør også
diskuteres med barn og ungdom som bor
på omsorgssentrene. De vi har snakket med
som del av prosjektet hadde ikke opplevd at
dette har vært et tema tidligere.
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Logo i sort/hvitt kontur skal brukes på brevark og
konvolutter.

Logo i sort/hvitt kontur

Logo i sort/hvitt er et alternativ til logo for rapporter,
brosjyrer og Powerpoint.

Logo i sort/hvitt

vedlegg 5.1

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus
Organisasjonsnummer: NO 974 761 319

Logo uten riksvåpen skal brukes i e-post-signaturer.

Logo i sort uten riksvåpen

Informasjon til tolken fra Fylkesmannen
Hvem er Fylkesmannen:
i Oslo og Akershus
profilhåndbok
4
Fylkesmannen er en statlig myndighetFylkesmannen
som fører
tilsyn| Grafisk
med
alle omsorgssentre
og
barneverninstitusjoner hvor det bor barn og ungdom.

Fylkesmannens oppgaver i tilsyn:
Fylkesmannen skal komme på tilsyn minst to ganger i året. I tilsynet undersøker vi om lover
og regelverk blir fulgt, og at barna får forsvarlig omsorg og behandling i institusjonen. Vi skal
passe på at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt, og at barnas rettigheter blir
ivaretatt.
Vi tilbyr alle barna å ha en samtale med oss. I samtalen er vi opptatt av alle forhold som har
betydning for barnas utvikling, trivsel, velferd og rettsikkerhet. Hovedpunktene i samtalene
vil være hvordan barna har det på omsorgssenteret, barnas forhold til de voksne og de andre
barna, skole og fritid. Fylkesmannen har ikke noe med barnas asylprosess å gjøre.
Våre forventninger og rammer for tilsynssamtalen:

•

Vi legger til grunn at tolken kjenner til og følger yrkesetiske retningslinjer for tolker.

•

Tolken starter hver samtale med å informere om taushetsplikten og sin rolle.

•

Vi er to personer fra Fylkesmannen som skal snakke med et barn av gangen.

•

Vi har satt av ca. en halvtime til hver samtale. Antall samtaler varierer ut fra hvor mange
beboere det er på omsorgssenteret, fra 1-8 barn.

•

Vi setter av minimum fem minutter pause mellom hver samtale.

•

Vi ønsker ikke at tolken og barna skal prate sammen før samtalene.

•

Tolken oversetter alt som sies i rommet der begge tolkebrukere er til stede, også eventuell
småprat før samtalen har begynt.

•

Notater skal makuleres etter samtalen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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vedlegg 5.2

SAMTALEGUIDE
1. Tolken
•

Kan tolken si noe om sin rolle og taushetsplikten sin

2. Informasjon om oss:
•

Vi kommer fra Fylkesmannen. Vår jobb er å reise rundt på alle omsorgssenter for å
snakke med dere barna som bor der.

•

Vi skal være med å passe på at omsorgssenteret følger de lover og regler som gjelder i
Norge. Vi vil gjerne vite hvordan du har det på omsorgssenteret. Vi vil høre om de voksne
som jobber her og barna som bor her behandler deg bra.

•

Vi vil stille deg noe spørsmål. Du bestemmer selv hva du vil fortelle. Spør dersom det er
noe du ikke forstår.

•

Vi skriver ned det vi snakker om, fordi vi skal snakke med de voksne som jobber her
etterpå. Representanten din vil også få informasjon om det vi har snakket om.

•

Det er viktig for oss å understreke at vi ikke har noe med asylsaken din å gjøre.

•

Er det noe du vil spørre oss om før vi begynner?

3. Skole
•

Fortell litt om hvordan du har det på skolen.

•

Hva liker du best med å gå på skolen?

•

Er det noe du synes er vanskelig på skolen?

•

Får du hjelp til lekser på omsorgssenteret når du spør de voksne?

4. Fritid
•

Hva liker du å gjøre når du har fri fra skolen? (på ettermiddager/helger/ferie)?

•

Hvilke aktiviteter gjør dere sammen når dere har fri?

5. Regler
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•

Hva synes du om reglene her?

•

Har dere felles møter med de andre ungdommene og de voksne? (husmøter)
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•

Hva kan du være med å bestemme? (regler, hva dere skal spise, aktiviteter?)

•

Hvor mye får du i lommepenger? Får du alltid like mye? Er det noen spesielle oppgaver
du må gjøre for lommepengene?

6. Mat
•

Hva synes du om maten på omsorgssenteret?

•

Er det noe spesiell mat du savner? Kan dere lage det her? Liker du å være med å lage mat?

7. Tolk
•

Kan du bruke tolk når du ønsker det?

•

Synes du de voksne forstår deg uten tolk?

8. Kontakt mellom ungdommene og de voksne
•

Hvordan er det å bo her sammen med de andre ungdommene?

•

Hvordan er de voksne mot deg og de andre ungdommene her?

Evt:

•

Er det noen av de voksne som gjør eller sier noe mot deg som du ikke liker?

•

Hvordan reagerer de voksne hvis du gjør noe du ikke får lov til?

•

Er det noen av de andre barna som gjør noe mot deg som du ikke liker?

•

Hvis du opplever noe du ikke liker, hvem kan du snakke med? de voksne her?

•

representanten din? Andre?

•

Har du noen voksne du har tillit til? Voksne på institusjonen? representanten?

9. Representanten:
•

Har du kontakt representanten eller vergen din er? (Vi sier navnet på representanten)

10. Religion
•

Får du praktisert religionen din slik du ønsker?

•

Mangler du noe: evt: Får du Koranen, bønneteppe, mat, besøk i moskee etc.
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11. Søvn
•

Hvordan sover du på natten?

•

Er det noen voksne du kan prate med på kvelden og natten hvis du trenger det?

12. Familie/venner/nettverk
•

Har du familie eller venner i Norge som du ønsker å ha kontakt med? Hvis ja: Hvordan
holder du kontakt med dem?

•

Har noen snakket med deg om hvordan du kan komme i kontakt med folk du kjenner andre steder i verden?

13. Annet
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•

Er det noe du skulle ønske var annerledes her på omsorgssenteret?

•

Er det noe annet du har lyst til å snakke med oss om?
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Barnevern

Basert på erfaringene fra aktivitetene i dette prosjektet er det
utarbeidet en liste med råd for hvordan man kan oppnå kvalitativt
bedre tilsynssamtaler der tolk benyttes.
• Sørg for at tolken er
tilstrekkelig kvalifisert (helst
ikke lavere enn nivå 3).
• Lever gjerne informasjonsskriv om tilsynssamtalen til
tolken i forkant av samtalen.
• Sjekk at tolken er nøytral.
• Informer tolken om formålet
med samtalen og sjekk at
tolken har en forståelse av
eventuelle kommunikasjonsstrategier som skal tas i bruk.

• Under samtalen, skal det
alltid snakkes direkte til
barnet eller ungdommen,
ikke til tolken. Dette gjelder
også i tilfeller der det er behov
for oppklaring. Still kontroll
spørsmål til barnet eller
ungdommen dersom det er
behov for å bekrefte at informasjon har blitt formidlet og
oppfattet riktig.
• Unngå idiomer og kultur
spesifikke uttrykk om mulig.

• For å få en best mulig samtale, • Ta pauser. Hvis det er mange
samtaler på samme dag bør
er det viktig at den som fører
det være minst fem minutter
samtalen for tilsynsmyndigpause for tolkene mellom
hetene har øyekontakt med
hver samtale.
barnet. Sitt derfor i en trekant
der den som fører samtalen
• Gi tilbakemelding til tolken
sitter rett ovenfor barnet som
eller tolketjenesten om
intervjues.
opplevelsen av samtalen.
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