
 

Udstationering af arbejdstagere – brugervejledning  i 

 

 

Vejledning om udstationering af 
arbejdstagere 

11. december 2017 

Europa-Kommissionen 

GD GROW – B5 



 

ii 
 

 

Dokumentrevisioner 

 

Dato Versionsnummer Dokumentændringer 

11/12/2017 1.0 Medtagelse af "meddelelser om uregelmæssigheder"  

04/07/2017 0.1 Oprindeligt udkast 

   

   

   

   

   

   

 



 

iii 
 

 

 

Indholdsfortegnelse 

1. Indledning .................................................................................................................................................................... 4 

2. Modulet for udstationering af arbejdstagere ................................................................................................ 6 

2.1. ... Om modulet ........................................................................................................................................................................... 6 

2.2. ... Hasteanmodninger ............................................................................................................................................................ 6 

2.3. ... Anmodninger vedrørende en udstationering ........................................................................................................ 7 

2.4. ... Anmodninger vedrørende sundhed og sikkerhed................................................................................................ 8 

2.5. ... Anmodninger vedrørende arbejdsvilkår ................................................................................................................. 9 

2.6. ... Anmodning om indsendelse af dokumenter........................................................................................................... 9 

3. Håndtering af anmodninger om udstationering af arbejdstagere..................................................... 11 

3.1. ... Udarbejdelse af et udkast til en anmodning ....................................................................................................... 11 

3.2. ... Færdiggørelse af et udkast til anmodning .......................................................................................................... 14 

3.3. ... Afsendelse af en anmodning ....................................................................................................................................... 14 

3.4. ... Ændring eller tilbagetrækning af en anmodning ............................................................................................ 15 

3.5. ... Behandling af indkommende anmodninger ....................................................................................................... 15 

3.5.1. Accept af anmodninger ................................................................................................................................................... 15 

3.5.2. Videresendelse af anmodninger .................................................................................................................................. 15 

3.5.3. Opdeling af anmodninger ............................................................................................................................................... 16 

3.5.4. Besvarelse af en anmodning ......................................................................................................................................... 16 

3.5.5. Afsendelse af svar .............................................................................................................................................................. 17 

3.6. ... Afslutning af en anmodning ....................................................................................................................................... 17 

3.7. ... Anmodning om og levering af præciseringer ..................................................................................................... 17 

3.8. ... Andre generelle funktioner til anmodninger ..................................................................................................... 18 

3.8.1. Oversættelse af fritekst ................................................................................................................................................... 18 

3.8.2. Udskrift af oplysninger i en anmodning .................................................................................................................. 18 

3.8.3. Meddelelser og bilag (vedhæftede filer) .................................................................................................................. 18 

3.8.4. Kopiering af en anmodning ........................................................................................................................................... 19 

3.8.5. Funktionen "Genbrug data" ........................................................................................................................................... 19 

3.9. ... Overblik over anmodninger........................................................................................................................................ 19 

3.10. . E-mailunderretninger vedrørende anmodninger ............................................................................................ 20 

4. Modulet Meddelelser om uregelmæssigheder .......................................................................................... 21 

5. For yderligere oplysninger ................................................................................................................................ 22 

 



 Vejledning om udstationering af arbejdstagere 

4 
 

1. Indledning  

I 2011 blev der iværksat et pilotprojekt for at afprøve brugen af IMI til udveksling af 

oplysninger mellem offentlige myndigheder med ansvar for overvågning af arbejds- og 

ansættelsesvilkår for udstationerede arbejdstagere i henhold til direktiv 96/71/EF om 

udstationering af arbejdstagere.  

Efter en forsøgsperiode på tre år og en positiv evaluering blev anvendelsen af IMI på 

direktivet om udstationering af arbejdstagere formaliseret i bestemmelserne om 

håndhævelse af direktiv 2014/67/EU om udstationering af arbejdstagere. 

Direktivet om håndhævelse af direktivet om udstationering af arbejdstagere har til 

formål at forbedre gennemførelsen, anvendelsen og håndhævelsen af direktivet om 

udstationering af arbejdstagere. IMI spiller en central rolle med hensyn til at støtte det 

styrkede administrative samarbejde, der ligger til grund for direktivet. De generelle 

principper for gensidig bistand beskrives i artikel 6, hvori der også indføres retlige 

frister for besvarelse af anmodninger om oplysninger. I artikel 7 beskrives værtslandets 

og etableringslandets roller inden for rammerne af det administrative samarbejde.  

For at sikre håndhævelse indeholder kapitel VI i direktivet bestemmelser om gensidig 

bistand mellem myndighederne, når der er behov for det, til at meddele om afgørelser 

og inddrive administrative sanktioner og/eller bøder ved hjælp af det, der omtales som 

et ensartet instrument, der genereres via IMI-systemet.  

Indsamlingen af bestemmelser om gensidig bistand i direktivet om udstationering af 

arbejdstagere og håndhævelsesdirektivet er gennemført i IMI gennem fire forskellige 

moduler: 

 Modul Retsgrundlag 

1. Anmodning om udstationering af 

arbejdstagere 

(96/71/EF artikel 4 og 2014/67/EU 

artikel 6, 7 og 10, stk. 3) 

2. Meddelelse om uregelmæssigheder (2014/67/EU artikel 7, stk. 4) 

3. Anmodninger om meddelelse af en 

afgørelse om pålæg af en sanktion og/eller 

bøde 

(2014/67/EU kapitel VI) 

4. Anmodninger om inddrivelse af en 

sanktion og/eller bøde 

(2014/67/EU kapitel VI) 

 

Du kan afhængigt af din myndigheds kompetencer få adgang til alle eller nogle af disse 

moduler. 

I denne vejledning skitseres det, hvordan de første to moduler skal anvendes. En 

særskilt vejledning omhandler de to moduler for anmodning om meddelelse om og 

inddrivelse af sanktioner og/eller bøder.  
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 Alle formularer vedrørende udstationering af arbejdstagere har stort set 

samme struktur. Det betyder, at du kan åbne en eksisterende anmodning og 

kopiere indholdet over i en ny formular af enhver type, forudsat at du har 

adgang til det relevante modul. 
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2. Modulet for udstationering af arbejdstagere  

2.1. Om modulet 

Anmodningsmodulet er hovedmodulet for administrativt samarbejde i henhold til de to 

direktiver om udstationering af arbejdstagere. Det støtter gensidig bistand ved at give 

en myndighed i ét EU-land mulighed for at anmode om oplysninger eller bistand fra en 

myndighed i et andet EU-land. Efter indførelsen af håndhævelsesdirektivet er 

anmodningsmodulet blevet omstruktureret og udvidet, så det omfatter nye forpligtelser. 

Det omfatter nu i alt fem anmodningsformularer:   

1) Hasteanmodninger  

2) Anmodninger vedrørende en udstationering  

3) Anmodninger vedrørende sundhed og sikkerhed 

4) Anmodninger vedrørende arbejdsvilkår 

5) Anmodninger om indsendelse af dokumenter til en tjenesteyder 

Den første formular, der er nævnt ovenfor, formularen hasteanmodning, er en ny 

formular til kontrol af en tjenesteyders etablering i et andet EU-land (artikel 6, stk. 6, 

litra a)).  

Formularerne til anmodning om oplysninger vedrørende en udstationering, 

sundhed og sikkerhed og arbejdsvilkår afspejler den oprindelige formular til 

anmodning om oplysninger, der er delt op i tre. Dette bør gøre det lettere at finde 

relevante spørgsmål og reducere det samlede antal spørgsmål i en given anmodning.  

Spørgsmålene er baseret på de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er beskrevet i 

direktivet om udstationering af arbejdstagere, artikel 3, suppleret med yderligere 

spørgsmål i forbindelse med håndhævelsesdirektivet.   

Den femte formular, Anmodning om indsendelse af dokumenter, er også en ny 

formular, som gør det lettere at sende de dokumenter, der er omhandlet i 

håndhævelsesdirektivets artikel 6, stk. 3.    

 Hvis du har adgang til modulet Anmodning om udstationering af arbejdstagere, 

finder du alle de fem formularer under menupunktet -> Anmodninger (nye 

formularer) 

2.2. Hasteanmodninger 

Hasteanmodning vedrørende en tjenesteyders etablering 

Håndhævelsesdirektivet (artikel 6, stk. 6, litra a)) giver en myndighed mulighed for 

hurtigst muligt at anmode om oplysninger vedrørende en tjenesteyders etablering, som 

har udstationeret arbejdstagere på dens område.  

Formularen til hasteanmodninger er udelukkende beregnet til hastesager, og 

myndighederne bør være i stand til at reagere på disse anmodninger på grundlag af de 

oplysninger, der findes i deres nationale registre.  

Bekræftelse af og begrundelse for sagens hastende karakter 



 Vejledning om udstationering af arbejdstagere 

7 
 

Når du sender en hasteanmodning, skal du først bekræfte, at den rent faktisk haster og 

tydeligt angive grunden til, at sagen haster, i fritekstfeltet, herunder nogle 

oplysninger, der understøtter sagens hastende karakter.  

 Denne formular bør kun anvendes i behørigt begrundede tilfælde. 

Frister for hastesager  

I håndhævelsesdirektivet fastsættes en maksimal frist på to arbejdsdage for besvarelse 

af hasteanmodninger. IMI-systemet fungerer imidlertid på baggrund af kalenderdage og 

tager ikke højde for weekender og ferier i forskellige lande.  

 Når du sender en anmodning, skal du angive, inden for hvor mange 

kalenderdage du har brug for et svar.  

 Når du accepterer en indgående hasteanmodning, skal du angive, inden for 

hvor mange kalenderdage du forventer at kunne svare.  

 I begge tilfælde giver systemet dig mulighed for at angive op til 5 

kalenderdage. Formålet hermed er at tage højde for weekender og 

ferieperioder såsom påske.  

 Ifølge håndhævelsesdirektivet skal modtageren af en hasteanmodning svare så 

hurtigt som muligt og inden for højst to arbejdsdage. 

 

2.3. Anmodninger vedrørende en udstationering 

Spørgsmål om en udstationering 

Denne formular giver dig mulighed for at anmode om oplysninger om en specifik 

udstationering, hvis arbejdstagere er blevet udstationeret på dit lands område, eller hvis 

en virksomhed, der er etableret i dit land, har udstationeret arbejdstagere i et andet EU-

lands område.  

Når du sender en anmodning om oplysninger om en udstationering, kan du vælge 

mellem spørgsmål, der præsenteres i fire kategorier:  

1) Spørgsmål om en udstationerende virksomhed  

2) Spørgsmål om udstationerede arbejdstagere 

3) Spørgsmål om udstationeringens art (startdato, slutdato osv.) og 

4) Spørgsmål om vedlagte dokumenter  

Spørgsmålene blev oprindeligt udarbejdet til pilotprojektet om udstationering af 

arbejdstagere og er baseret på artikel 3 i direktivet om udstationering af arbejdstagere. 

Der er blevet tilføjet nogle nye spørgsmål, der er opstået i forbindelse med 

håndhævelsesdirektivet.  

I artikel 4 i håndhævelsesdirektivet beskrives, hvordan myndighederne skal foretage en 

samlet vurdering for at fastslå en ægte udstationering og forhindre misbrug og 

omgåelse. Efter anmodning fra eksperter i udstationering af arbejdstagere er der stillet 
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spørgsmål vedrørende de forskellige elementer, der skal tages hensyn til, når der 

foretages en samlet vurdering, med henvisning til artikel 4, og de placeres øverst på 

hver liste med af spørgsmål i denne formular.  

 Når du sender en anmodning, skal du være opmærksom på kun at vælge de 

nødvendige spørgsmål for at undgå unødvendige byrder for den besvarende 

myndighed.  

   

Begrundelse af anmodningen 

Den anmodende myndighed skal give en begrundelse for hver anmodning om 

oplysninger ved at vælge fra en foruddefineret liste med begrundelser. Dette skal sikre, 

at anmodninger om oplysninger vedrører en specifik udstationering. 

 Brug kun denne formular til at stille spørgsmål vedrørende en egentlig 

udstationering. 

Frister for (ikke-hastende) anmodninger om oplysninger 

 I håndhævelsesdirektivet er der fastsat en maksimal frist på 25 arbejdsdage for 

besvarelse af anmodninger om oplysninger. Som allerede nævnt i stk. 2.2 arbejdes der i 

IMI-systemet på baggrund af kalenderdage, og der tages ikke højde for weekender og 

ferier i forskellige lande.  

 Når du sender en anmodning eller accepterer en indgående anmodning, skal du 

angive, inden for hvor mange kalenderdage du har brug for at få svar, eller inden 

for hvor mange kalenderdage du forventer at svare.  

 Systemet giver dig mulighed for at angive op til 35 kalenderdage – svarende til 

25 arbejdsdage.  

 Ifølge håndhævelsesdirektivet skal modtageren af en anmodning om oplysninger 

om udstationering af arbejdstagere svare inden for 25 arbejdsdage (35 

kalenderdage), medmindre der er aftalt en kortere tidsfrist med afsenderen. 

2.4. Anmodninger vedrørende sundhed og sikkerhed 

Ved hjælp af denne formular kan du stille spørgsmål om sundheds- og 

sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med en specifik udstationering samt om 

omstændighederne omkring en specifik arbejdsulykke. Spørgsmålene i denne formular 

blev udarbejdet og godkendt af Udvalget af Arbejdstilsynschefer (SLIC). 

Når du opretter en anmodning om sundhed og sikkerhed, anmodes den afsendende 

myndighed om at angive, om anmodningen vedrører en ulykke. Hvis ja, skal du angive 

alle kendte oplysninger om ulykken, som f.eks. dato og sted.  

Som i ovenstående punkt 2.2 skal der angives en begrundelse, og den samme 

maksimumsfrist på 35 kalenderdage gælder.  
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2.5. Anmodninger vedrørende arbejdsvilkår 

Denne formular omfatter spørgsmål om gældende arbejdsvilkår. Spørgsmålene 

præsenteres i otte kategorier. Anmodninger kan indeholde et eller flere spørgsmål fra 

en af de forskellige kategorier. For mange af disse spørgsmåls vedkommende kan 

svarene fra den besvarende myndighed give anledning til yderligere underspørgsmål.  

For eksempel i forbindelse med følgende spørgsmål fra kategorien Arbejdstid og 

hviletid: 

"[F213] Er der regler for minimumshviletid i jeres land?"  

Hvis svaret er ja, vises følgende spørgsmål: 

-> Hvis ja, hvordan beregnes hviletiden? 

-> Hvad er minimumshviletiden i timer? 

Mange af spørgsmålene om arbejdsvilkår giver den besvarende myndighed mulighed for 

at vælge svar i en rullemenu.  F.eks. for følgende spørgsmål i henhold til lønsatser: 

 "[F403] På hvilket grundlag beregnes lønnen?"   

Respondenten præsenteres for: 

dagligt 

ugentligt 

hver fjortende dag 

månedligt 

årligt 

andet (angiv nedenfor) 

Disse foruddefinerede svar giver den anmodende myndighed et klart og definitivt svar 

på dennes eget sprog. Når der gives foruddefinerede svar, tilbydes også et supplerende 

fritekstfelt til yderligere præcisering. 

2.6. Anmodning om indsendelse af dokumenter 

Formularen til at anmode en myndighed i et andet EU-land om at sende dokumenter har 

samme struktur som de øvrige formularer til udstationering af arbejdstagere, bortset fra 

at afsenderen i stedet for at stille spørgsmål anmoder modtageren om at sende et eller 

flere vedlagte dokumenter til en tjenesteyder på sine vegne.  

Begrundelse 

Som med alle andre anmodninger skal afsenderen give en begrundelse for 

anmodningen.  

Frister for indsendelse af dokumenter 

Der er ikke fastsat nogen frist for disse anmodninger. Af praktiske årsager kan der 

fastsættes en frist på op til tre måneder.  

Mulige svar 

Når du besvarer en anmodning om at fsende dokumenter, kan du vælge mellem en 

række foruddefinerede svar:  
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 Vi har sendt dokumentet/dokumenterne til tjenesteyderen 
 Tjenesteyderen er under insolvensbehandling. Vi har derfor leveret dokumentet til en 

anden organisation 
 Vi kunne ikke sende dokumentet/dokumenterne til tjenesteyderen 
 Vi sender ikke dokumentet/dokumenterne af nedenstående årsag 

Hvert svar kræver, at der gives yderligere oplysninger.  F.eks.  

 "Vi kunne ikke sende dokumentet/dokumenterne til tjenesteyderen":  

Af følgende årsager: 
 Tjenesteyderen kunne ikke findes 
 Tjenesteyderen er ikke etableret i vores land. 
 Tjenesteyderen findes ikke længere 
 Andre årsager, der er forklaret nedenfor  
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3. Håndtering af anmodninger om udstationering af 
arbejdstagere  

Bortset fra anmodningen om indsendelse af dokumenter har alle anmodninger samme 

struktur med nærmere oplysninger om:  

a) anmodningen (begrundelse, forfaldsdato, udvalgt modtager) 

b) den udstationerende virksomhed 

c) de udstationerede arbejdstagere 

d) spørgsmål og svar  

e) meddelelser og vedlagte dokumenter  

f) systemgenereret information, også kaldet administrative oplysninger. 

Anmodning om indsendelse af dokumenter omfatter ikke oplysninger om 

udstationerede arbejdstagere og indeholder i stedet for spørgsmål og svar på 

anmodningen om at sende de vedlagte dokumenter til tjenesteyderen. 

En anmodning kan sendes eller besvares af brugere med adgang til det ønskede modul 

og med rettigheder som sagsbehandler.  

Alle fem formularer under modulet Udstationering af arbejdstagere kan oprettes og 

konsulteres under menupunktet "Anmodninger (nye formularer)".   

Anmodninger, der kræver en handling fra din myndigheds side, er angivet på dit 

"dashboard". 

3.1. Udarbejdelse af et udkast til en anmodning 

Der kan oprettes en ny anmodning via menupunktet:  

"Anmodninger (nye formularer)" -> "Opret anmodning"  

De fem formularer til udstationering af arbejdstagere vil være angivet, og det vil andre 

også afhængigt af dine adgangsrettigheder. 

Ligesom alle IMI-udvekslinger indtastes og vises anmodninger på tværs af en række 

faneblade og skærme. Når du opretter en ny anmodning, skal du angive alle de 

obligatoriske data på ét skærmbillede, inden du kan gå videre til det næste 

skærmbillede. Obligatoriske data er markeret med en rød asterisk.  

Hvis du forsøger at gå videre til næste skærmbillede uden at indtaste obligatoriske data, 

eller hvis dataene ikke består valideringskontroller, vises fejlmeddelelser i et panel 

øverst til venstre på skærmen, og felter med fejl fremhæves med rødt. Du kan lukke 

og genåbne fejllisten, hvis den generer dit overblik over skærmbilledet. 

Trin 1 Skærmbillede for begrundelse, frist og besvarende myndighed 

 Det allerførste skridt i forbindelse med fremsættelsen af en anmodning er at 

angive begrundelsen for anmodningen. Det kan ske i form af et fritekstfelt eller 
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en liste med foruddefinerede begrundelser eller begge dele afhængigt af den 

pågældende formular. Hvis afsenderen anmodes om at give en begrundelse for 

at sende en anmodning, er det med til at sikre, at den bliver sendt inden for de 

relevante retlige rammer.  

 For at fastsætte en frist for anmodningen skal afsenderen indtaste antallet af 

kalenderdage, inden for hvilke der er behov for et svar.  Den besvarende 

myndighed bør tage hensyn til dette, når den registrerer det antal dage, inden 

for hvilke den forventer at give svar. Det antal dage, som den besvarende 

myndighed har angivet, bestemmer den endelige frist for anmodningen.   

De maksimale frister og tilknyttede retlige forpligtelser for hver formular 

fremgår af afsnit 2. 

 Derefter skal du vælge den besvarende myndighed. Klik på funktionen "søg", 

og indtast søgekriterier: vælg det land, som anmodningen skal sendes til, og 

angiv eventuelle andre kendte kriterier som f.eks. en del af navnet eller byen. 

Vælg alternativt blot landet, og tryk på Søg. Systemet viser alle de myndigheder, 

der matcher de specificerede kriterier og har adgang til modulet for 

udstationering af arbejdstagere.  Hvis du vil se detaljerne for en enkelt 

myndighed, der står opført i søgeresultaterne, skal du dobbeltklikke på den 

relevante række, hvorefter der åbnes et nyt faneblad i IMI med alle oplysninger 

om myndigheden. Du kan derefter se nærmere på, om det er den rette 

myndighed til at besvare din anmodning.   

F.eks.: Søgning efter en kompetent myndighed i Verona i Italien (hvor der er mange 

myndigheder med ansvar for udstationering af arbejdstagere) 

Vælg landet "Italien", og angiv byen "Verona".   

Hvis du ikke kan finde den korrekte myndighed, der skal svare, kan du søge 

efter en myndighed i det relevante land med modulrollen "koordinator". 

Koordinatoren sender derefter anmodningen videre til den relevante 

myndighed. 

 

Trin 2 Anmodningens emne  

Næste trin er at give oplysninger om tjenesteyderen, den eller de udstationerede 

arbejdstagere og i tilfælde af anmodninger vedr. sundhed og sikkerhed oplysninger om 

en ulykke, hvis det er relevant.   

 For hver udstationering af arbejdstagere skal der angives oplysninger om den 

udstationerende virksomhed (tjenesteyder).  Selv om mange felter er valgfrie, 

er det vigtigt at give så mange oplysninger som muligt, så den besvarende 

myndighed let og pålideligt kan identificere tjenesteyderen.    
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Alle anmodninger om udstationering af arbejdstagere skal vedrøre en faktisk 

udstationering, hvorfor der som minimum skal gives oplysninger om en 

udstationerende virksomhed (tjenesteyder). 

 Hvis din anmodning vedrører en eller flere udstationerede arbejdstagere, kan 

der gives oplysninger om arbejdstageren/arbejdstagerne ved at indtaste 

oplysningerne om hver enkelt arbejdstager manuelt eller ved at vedhæfte en fil 

til anmodningen med oplysninger om hver enkelt arbejdstager, f.eks. som PDF.   

Manuel indtastning af oplysningerne om udstationerede arbejdstagere (i det 

leverede gitter) 

Når der manuelt indtastes oplysninger om en eller flere udstationerede 

arbejdstagere, indtastes oplysningerne for hver arbejdstager, og de vises i et 

gitter eller en liste. Sådan indtastes oplysninger manuelt:  

 Angiv, at oplysninger angives "i et gitter".   

 Klik derefter på "Tilføj" i det panel, der åbnes nedenfor. 

 En række med nummeret "1" vises, og under panelet vises felterne for 

oplysninger om den første arbejdstager.   

 Udfyld alle kendte oplysninger om arbejdstageren. 

 For at angive oplysninger om en anden arbejdstager skal du klikke på 

"Tilføj" igen, og der vises en ny række i gitter "2", og en række felter 

vises.  

 Gentag, indtil du har indtastet oplysninger om alle arbejdstagere, og klik 

derefter på "Næste".  

Du kan redigere oplysningerne om en tidligere indtastet arbejdstager ved at 

klikke på rækken i gitteret eller listen. Hvis du klikker på "Tilføj", men ikke 

angiver de obligatoriske oplysninger for en arbejdstager, vises en fejl. Udfyld 

enten alle oplysningerne, eller fjern rækken ved at vælge den i gitteret og klikke 

på "slet".  

Angivelse af oplysninger om udstationerede arbejdstagere i en vedhæftet fil 

Hvis din anmodning vedrører et stort antal arbejdstagere, kan det være lettere at 

vedhæfte en fil med oplysninger om de udstationerede arbejdstagere. 

Fremgangsmåde: 

 Angiv, at oplysningerne står "i en vedhæftet fil" 

 Klik på "Tilføj", derefter "Gennemse", identificer filen, og klik på "Gem". 

Du kan kontrollere indholdet af den fil, du har vedhæftet, ved at klikke på 

"download". Hvis du har brug for at ændre filen, skal du klikke på "Slet" og 

gentage processen for at tilføje den korrekte fil.  

 For anmodninger vedrørende sikkerhed og sundhed skal du angive, om 

anmodningen vedrører en specifik ulykke. I så fald skal du angive alle kendte 

oplysninger om ulykken, f.eks. dato og sted for ulykken. 

 For anmodninger om indsendelse af dokumenter er der ingen mulighed for at 

indtaste oplysninger om udstationerede arbejdstagere. 

Trin 3 Valg af spørgsmål eller anmodning om indsendelse af dokumenter 
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For anmodninger vedrørende en udstationering eller vedrørende arbejdsvilkår 

 Da der er en lang række spørgsmål, er de blevet grupperet i kategorier for at 

lette udvælgelsen. For disse to formularer skal du derfor angive, hvilke 

kategorier du ønsker at stille spørgsmål om.   

 Hvis du ikke er bekendt med de kategorier og spørgsmål, der kan stilles, kan du 

se listen over spørgsmål på IMI's hjemmeside1.   

 For hver kategori, du vælger, vises en ny fane med en liste over mulige 

spørgsmål. Klik på Næste for at bevæge dig gennem fanebladene med spørgsmål.  

 Hvis du opdager, at du har angivet en spørgsmålskategori, som du ikke ønsker at 

vælge spørgsmål til, skal du klikke på Foregående for at vende tilbage til 

fanebladet "Spørgsmålstyper" og fravælge den relevante kategori. 

Valg og fravalg af spørgsmål 

 Vælg et spørgsmål ved at markere feltet ved siden af spørgsmålet. Et panel åbnes 

under spørgsmålslisten, hvor du kan tilføje oplysninger eller specifikke detaljer 

til spørgsmålet. Hvis du bare klikker på en række, er spørgsmålet ikke valgt, og 

du vil så ikke kunne indtaste oplysninger om spørgsmålet.  

 For at fjerne et valg skal du fjerne markeringen i feltet ved siden af spørgsmålet. 

Når du har foretaget et valg i de enkelte faneblade med spørgsmål, kan du klikke på 

"Gem" for at gemme din anmodning med status "Udkast" .  

I tilfælde af Anmodning om indsendelse af dokumenter vil du i stedet for at skulle vælge 

spørgsmål få vist en skærm til vedhæftelse af det eller de dokumenter, der skal sendes. 

3.2. Færdiggørelse af et udkast til anmodning  

Du kan redigere alle oplysninger, der er gemt i et "udkast", fra begrundelsen til 

udvælgelsen af spørgsmål.  Følgende handlinger er tilgængelige i denne status: 

 "Slet", som permanent fjerner din anmodning fra IMI-databasen 

 "Redigér", som giver dig mulighed for gennemgå alle fanebladene i 

anmodningen og ændre eller tilføje data, herunder tilføje og fjerne spørgsmål 

 Du kan tilføje bilag til din anmodning eller endda tilføje en meddelelse til den 

besvarende myndighed. Du kan først gøre dette, når du har gemt din anmodning 

som et udkast. Yderligere oplysninger om meddelelser og bilag findes i afsnit 

3.8.3. 

3.3. Afsendelse af en anmodning 

Når du har afsluttet din anmodning, skal du klikke på "Send". 

                                                             
1 IMI's hjemmeside (http://ec.europa.eu/imi-net/) 

http://ec.europa.eu/imi-net/
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 Hvis din myndighed er tilknyttet mere end én koordinator for udstationering af 

arbejdstagere, vil du blive bedt om at vælge den relevante koordinator i en liste.  

 Hvis din myndigheds anmodninger skal godkendes af koordinatoren, 

underrettes koordinatoren via e-mail om behovet for at godkende anmodningen. 

 Hvis din myndigheds anmodninger ikke er omfattet af koordinatorgodkendelse, 

sendes der straks en e-mail til brugerne i den valgte besvarende myndighed, så 

de får besked om, at de har en ny anmodning.  

3.4. Ændring eller tilbagetrækning af en anmodning 

Når du har sendt en anmodning, kan du ikke længere slette eller ændre den med 

undtagelse af nogle få felter som f.eks. kontaktoplysninger. Du kan dog give yderligere 

oplysninger via fanebladet Meddelelser og vedhæftede filer, se 3.8.3 nedenfor. Hvis du 

har begået grundlæggende fejl i anmodningen, eller hvis du ikke længere har brug for de 

ønskede oplysninger, kan du trække anmodningen tilbage. Når du trækker en 

anmodning tilbage, vil du blive bedt om at give en begrundelse. 

Når du har sendt en anmodning, vil du ikke længere kunne ændre eller slette 

den. Du kan give flere oplysninger eller foretage rettelser ved at tilføje en 

meddelelse, eller du kan om nødvendigt trække din anmodning tilbage. 

 

3.5. Behandling af indkommende anmodninger 

Når din myndighed modtager en ny anmodning, får sagsbehandlerne besked via e-mail, 

og anmodningen vises på "Dashboard" under overskriften "Anmodninger, der skal 

accepteres". 

3.5.1. Accept af anmodninger 

Det er ikke muligt at se personlige oplysninger eller åbne bilag, før en anmodning 

accepteres. Dette er med til at sikre, at personoplysninger kun deles efter behov. Hvis 

det på grundlag af spørgsmålene står klart, at din myndighed er kompetent til at svare, 

bør du godkende anmodningen hurtigst muligt. Den afsendende myndighed 

underrettes via e-mail om, at anmodningen er godkendt.  Hvis du har accepteret en 

anmodning og derefter opdager, at den skal behandles af en anden myndighed, kan du 

stadig videresende anmodningen, se 3.5.2 nedenfor. 

Når du accepterer en anmodning, bedes du angive det antal kalenderdage, inden for 

hvilke du forventer at svare. De bør først tage hensyn til det antal dage, inden for 

hvilke den anmodende myndighed har anmodet om svar, samt den tid, der er gået, siden 

anmodningen blev sendt.  Det maksimale antal dage, der er tilladt, varierer alt efter, 

hvilken formular der er anvendt, jf. afsnit 2 ovenfor. Det antal kalenderdage, som du 

forventer at svare indenfor, afgør fristen for anmodningen. 

3.5.2. Videresendelse af anmodninger 

Hvis det står klart, at en anmodning ikke falder ind under din myndigheds kompetence, 

bør du straks videresende den til den relevante myndighed i dit land. Hvis den 
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relevante myndighed ikke er registreret i IMI, skal du videresende anmodningen til en 

koordinator, som skal sørge for at kontakte og registrere den relevante myndighed.   

Du kan også videresende en anmodning, når du har accepteret den. Hvis du gør det, vil 

alle udkast til svar eller kommentarer, du har indtastet, gå tabt. 

Når du videresender, vil du blive bedt om at give en begrundelse herfor. Når du har 

videresendt en anmodning, har du ikke længere noget ansvar for den. Den anmodende 

myndighed får en e-mail om, at anmodningen nu vil blive besvaret af en anden 

besvarende myndighed.  

3.5.3. Opdeling af anmodninger 

Hvis du kun kan besvare nogle spørgsmål i en anmodning, skal du enten indhente de 

nødvendige oplysninger fra den relevante myndighed i dit EU-land, "opdele" 

anmodningen eller sende de relevante spørgsmål til en anden myndighed. 

Den anmodende myndighed får en e-mail om, at anmodningen er blevet opdelt, og at 

nogle af spørgsmålene nu vil blive besvaret af en anden besvarende myndighed. 

Du kan også overveje at opdele en anmodning i spørgsmål, du hurtigt kan besvare, og 

spørgsmål, der vil tage længere tid, og vælge din egen myndighed som den besvarende 

myndighed. Dette vil give dig mulighed for at svare hurtigt på nogle spørgsmål og bruge 

mere tid på dem, der kræver mere arbejde. 

Det er en pligt at fremlægge de ønskede oplysninger: Hvis du kun kan besvare nogle 

spørgsmål i en anmodning, skal du indhente de nødvendige oplysninger fra de relevante 

myndigheder i dit land eller opdele anmodningen og sende de relevante spørgsmål til en 

anden myndighed eller en koordinator. 

 

3.5.4. Besvarelse af en anmodning 

Når du har accepteret en anmodning, kan du se alle oplysningerne og de vedhæftede 

bilag. Spørgsmål kan vises på mere end ét faneblad afhængigt af, hvilken form der er tale 

om. Når du ser på spørgsmål, skal du klikke på spørgsmålet, hvorefter der vises et panel 

nedenfor med eventuel fritekst, som den afsendende myndighed har tilføjet. 

Når du er klar til at besvare en anmodning, skal du klikke på "Redigér svar".  

For at besvare et spørgsmål skal du klikke på spørgsmålet, hvorefter der vises et panel 

under listen med spørgsmål. Spørgsmålet gentages med eventuel fritekst, som 

afsenderen har tilføjet, sammen med de tilgængelige svarfelter.  Du kan vælge fra 

foruddefinerede svar eller svare i fritekst. Nogle af svarene kan give anledning til 

yderligere spørgsmål. 

Hvis du forsøger at gemme anmodningen uden at besvare alle spørgsmål, vil der blive 

vist fejlmeddelelser i et panel i skærmens øverste venstre hjørne, og fanebladene og 

ubesvarede spørgsmål vil blive fremhævet med orange. Du kan vælge at se bort fra 

advarslerne og gemme anmodningen, selvom der kun er svar på nogle af spørgsmålene. 
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Du kan også sende meddelelser til afsenderen og tilføje eventuelle bilag på det dertil 

beregnede faneblad. Se afsnit 3.8.3. 

I forbindelse med Anmodning om indsendelse af dokumenter skal du i stedet for at 

besvare spørgsmål angive, om du var i stand til at sende dokumenterne eller ej, ved at 

vælge fra en foruddefineret liste. Se nærmere oplysninger om denne formular under 

afsnit 2.6.  

3.5.5. Afsendelse af svar 

Når du har afsluttet dit svar, skal du klikke på "Send".   

 Hvis din myndighed er tilknyttet mere end én koordinator for udstationering af 

arbejdstagere, vil du blive bedt om at vælge den relevante koordinator i en liste.  

 Hvis din myndigheds anmodninger skal godkendes af koordinatoren, 

underrettes koordinatoren via e-mail om behovet for at godkende svaret. 

 Hvis din myndigheds anmodninger ikke skal godkendes af koordinatoren, vil en 

e-mail straks underrette den afsendende myndighed med oplysning om, at der 

er sendt et svar. 

3.6. Afslutning af en anmodning 

Som afsender af en anmodning underrettes du via e-mail, når den besvarende 

myndighed har sendt et svar. Der sendes også en kopi af e-mailen til din myndigheds 

kontaktadresse. Du finder anmodningen på dashboardet under "Anmodninger, der skal 

afsluttes".  

Du bør kontrollere svaret og læse eventuelle fritekstkommentarer og meddelelser fra 

den besvarende myndighed. Svaret kan også indeholde nye vedhæftede filer.  

Hvis du havde vedhæftet filer til din anmodning og stillet spørgsmål dertil, skal du huske 

at læse svarene (og eventuelle kommentarer).  

Når du har set svaret på din anmodning og er tilfreds med det, bør du straks trykke på 

"Godkend svar". 

3.7. Anmodning om og levering af præciseringer 

Hvis du efter at have set svaret på en anmodning har brug for nogle præciseringer 

vedrørende de afgivne svar, kan du bruge funktionen "Anmod om præcisering". Der 

vises en fritekstboks, hvor du kan bede om en præcisering.   

Den besvarende myndighed underrettes pr. e-mail, og anmodningen vises på brugerens 

dashboard under "Anmodninger, der skal besvares" .  

Som den besvarende myndighed skal du se den ønskede præcisering under "Seneste 

handlinger" på anmodningens første faneblad. Klik på rækken "Anmoder om 

præcisering", hvorefter du i panelet nedenfor kan se, hvem der foretog denne handling, 

og læse mere om den ønskede præcisering. Du kan nu tilføje fritekst for at give 

yderligere oplysninger om de tidligere afgivne svar og tilføje bilag, hvis det er 

nødvendigt. Når du har sendt de nødvendige præciseringer, skal du klikke på "Send 
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svar". Det kan også være nyttigt at kommunikere med afsenderen ved at tilføje en 

meddelelse til anmodningen afhængigt af den pågældende sag. 

Hvis du som afsendermyndighed mere har brug for yderligere oplysninger end en 

præcisering, skal du vælge "Godkend svar" og sende en ny anmodning ved hjælp af 

"Kopiér"-funktionen som forklaret i afsnit 3.8.4.  

 

3.8. Andre generelle funktioner til anmodninger 

3.8.1. Oversættelse af fritekst  

Alle oplysninger, der angives som fritekst, vises med talebobler til højre. Denne tekst 
kan automatisk oversættes med en tjeneste, der er forbundet med IMI (MT@EC). 

For at oversætte individuelle fritekstfelter skal du klikke på taleboblerne ved siden af 
teksten og vælge det ønskede oversættelsessprog.   

Du kan også oversætte al tekst i en anmodning i ét trin ved at bruge funktionen 
"Oversæt alt" øverst på skærmen, hvorved al fritekst oversættes til det sprog, som du 
bruger IMI på (dvs. det sessionssprog, der vises i skærmens øverste højre hjørne).   

Oversættelser vises normalt i løbet af få øjeblikke, men der kan være en forsinkelse 
afhængigt af den oprindelige teksts længde og antallet af felter, som der anmodes om 
oversættelse af. 

3.8.2. Udskrift af oplysninger i en anmodning 

Alle oplysninger i en anmodning kan udtrækkes i et PDF-dokument med eller uden en 
digital underskrift og på alle de 22 sprog, IMI tilbydes på. Hvis du ikke har ret til at se de 
personlige oplysninger i en anmodning, vil der i PDF'en være stjerner i stedet for 
personoplysninger på samme måde som vist på skærmen.   

De genererede PDF-filer gemmes i 30 dage under menupunktet "Mine rapporter". 

3.8.3. Meddelelser og bilag (vedhæftede filer) 

Alle IMI-anmodninger har et faneblad til meddelelser og bilag (vedhæftede filer).  

Meddelelser og bilag kan på et hvilket som helst tidspunkt føjes til anmodninger af både 

den afsendende myndighed og den besvarende myndighed indtil det tidspunkt, hvor 

anmodningen afsluttes. 

Meddelelser er et nyttigt kommunikationsmiddel mellem de to berørte myndigheder. Så 

snart du føjer en besked til en anmodning, underrettes brugeren hos den anden 

myndighed pr. e-mail. Modtageren kan f.eks. anmode om flere oplysninger om 

tjenesteyderen eller arbejdstagerne. Den afsendende myndighed kan sende en 

meddelelse med anmodninger om, hvordan anmodningen skrider frem. Når du tilføjer 

en meddelelse, skal du vælge fra en foruddefineret liste over meddelelsestyper og 

derefter sende meddelelsen som fritekst. 

Der kan til enhver tid og af hver af de to berørte myndigheder tilføjes bilag. 

 Når du tilføjer et dokument, skal du give det et relevant navn, der angiver 
dokumentets indhold. Som det er tilfældet med alle fritekstfelter, er der et 
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sprogfelt, som i dette tilfælde bør afspejle det sprog, som du har angivet navnet 
på. 

 Når du uploader et dokument, skal du også vælge det korrekte sprog for 
dokumentet (fil) , dvs. det sprog, der anvendes i dokumentet. Det kan være et 
andet end det sprog, du har angivet navnet på. 

 Dokumenter må ikke være større end 10 MB, og visse filtyper såsom 
eksekverbare filer må ikke uploades. 

3.8.4. Kopiering af en anmodning 

Som den afsendende eller besvarende myndighed kan du bruge indholdet af en 

anmodning til at oprette en anden anmodning af samme type ved hjælp af funktionen 

"Kopiér". Dette kan f.eks. være nyttigt, hvis du skal sende en anden anmodning 

vedrørende samme tjenesteyder og udstationerede arbejdstagere, eller hvis du ønsker 

det samme sæt spørgsmål som i en tidligere anmodning.  

Når du kopierer en anmodning, vil du gennemgå de samme trin som ved oprettelsen af 

en anmodning. Oplysningerne i den tidligere anmodning kan ændres, og der kan tilføjes 

eller fjernes spørgsmål.   

En kompetent myndighed kan kopiere enhver anmodning, den har sendt eller modtaget, 

uanset anmodningens status. 

3.8.5. Funktionen "Genbrug data" 

Funktionen "Genbrug data" svarer til funktionen "Kopiér", bortset fra, at den giver dig 

mulighed for at bruge indholdet af en udstationering af arbejdstagere til at oprette en ny 

anmodning af en anden type. For eksempel kan du åbne en hasteanmodning 

vedrørende etablering for at oprette en mere detaljeret anmodning vedrørende en 

udstationering eller vedrørende arbejdsvilkår. Afhængigt af dine adgangsrettigheder 

kan du også genanvende en anmodning om oplysninger til at oprette en anmodning om 

underretning om en administrativ sanktion/bøde eller omvendt. 

Naturligvis kan kun de fælles elementer i de to formularer kopieres til den nye formular, 

og alle kopierede data kan ændres.  

Funktionen "Genbrug data" kan anvendes til enhver udveksling  af udstationering af 

arbejdstagere og giver dig mulighed for at generere en ny udveksling for enhver 

udstationering af arbejdstagere, som du har adgang til. 

3.9.  Overblik over anmodninger 

Anmodninger kan hentes på tre forskellige måder: 

1. Dashboardet angiver antallet af anmodninger med hver status, som du har brug 

for for at foretage en handling på. For eksempel vil det vise antallet af udkast til 

anmodninger, anmodninger, der skal godkendes, anmodninger, der skal 

besvares, og anmodninger, der skal lukkes.  Hvis du klikker på det viste antal, 

vises et nyt faneblad med en liste over anmodninger med denne særlige status. 

2. Hvis du modtager en underretning via e-mail om, at du skal foretage en 

handling i forbindelse med en anmodning, kan du klikke på anmodningens 
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nummer i e-mailen, hvorefter IMI-loginsiden åbnes. Når du logger på, vises 

anmodningen straks. Hvis du allerede er logget på IMI, vises anmodningen på et 

nyt faneblad. 

3. Hvis du forsøger at finde en eller flere anmodninger, kan du også bruge en af de 

to anmodningssøgninger under menupunktet "Anmodninger (nye 

formularer)".   

 Søg efter alle anmodninger: Dette menupunkt indeholder en lang række 

kriterier, som er fælles for alle anmodninger: Registreringsnummer, 

anmodningsstatus, gyldighedsdatoområde, afsendelsesdatoområde osv.   

 Søg efter anmodning pr. formular: Brug dette menupunkt, hvis du ønsker 

at hente en eller flere anmodninger af en bestemt type, f.eks. anmodninger 

vedrørende arbejdsvilkår. Denne søgning omfatter de samme kriterier som 

den første søgning med tilføjelse af søgekriterier for tjenesteydere. 

3.10. E-mailunderretninger vedrørende anmodninger 

Når en ny anmodning sendes, eller når der foretages en handling på en eksisterende 

anmodning, sendes der automatisk e-mailunderretninger til de relevante brugere. 

 Når en ny anmodning sendes, sendes der en e-mail til: 

a) Alle sagsbehandlere hos den besvarende myndighed  

b) Den besvarende myndigheds fællespostkasse for det pågældende 

modul. 

 Når der foretages en handling på en eksisterende anmodning, sendes 

der en e-mail til: 

a)  Den sidste bruger, der foretog en handling på anmodningen hos den 

anden berørte myndighed  

b) Den anden myndigheds fællespostkasse for det pågældende modul. 
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4. Modulet Meddelelser om uregelmæssigheder 

Dette modul indeholder kun én formular. Det gør det muligt for en myndighed i ét EU-

land uden unødig forsinkelse at meddele om mulige uregelmæssigheder og 

relaterede oplysninger til det berørte EU-land som fastsat i håndhævelsesdirektivet, 

artikel 7, stk. 4. 

Meddelelsen er en "underretning" i IMI og vises derfor under menupunktet "Advarsler 

og underretninger".  

Meddelelsen har samme struktur som de øvrige formularer for udstationering af 

arbejdstagere med faneblade til oplysninger om den udstationerende virksomhed og de 

udstationerede arbejdstagere.  På fanebladet om de "Fakta og uregelmæssigheder", der 

meddeles om, skal afsenderen:   

 vælge typen af uregelmæssighed i en rullemenu. Hvis der vælges 

uregelmæssigheder vedrørende "Manglende overholdelse af vilkår og 

betingelser for beskæftigelse i værtslandet" eller "Manglende overholdelse 

af de administrative krav i værtslandet", vises underlisten med betingelser og 

krav; 

 Giv en beskrivelse af fakta og omstændigheder i fritekst. 

Bilag kan også uploades til fanebladet "Fakta og uregelmæssigheder".   

Ligesom alle IMI-underretninger sendes meddelelsen til alle koordinatorerne i det 

valgte modtagende EU-land.  

Når meddelelsen er sendt, vil den forblive åben i 90 dage, og afsenderen og 

modtageren kan udveksle meddelelser om anmodningen så længe.  

I denne periode kan de modtagende koordinatorer anvende funktionen "Publicér" til at 

dele underretningen med andre myndigheder i samme EU-land, som har fået adgang til 

modulet Meddelelser om uregelmæssigheder.  

For denne udvekslingstype er der også adgang til de generelle funktioner Kopiér, 

Genbrug data, Træk tilbage, Oversæt alt og Udskriv som beskrevet i afsnit 3.  
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5. For yderligere oplysninger 

IMI'S HJEMMESIDE: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/ 

NATIONALE IMI-KOORDINATORER: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_da.htm 

IMI'S HELPDESK: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_da.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

