
  

Roller og ansvarsområder i IMI 

 

 

 

1. INDLEDNING ..................................................................................................................................... 2 

2. MYNDIGHEDSROLLER ....................................................................................................................... 2 

2.1. NATIONALE IMI-KOORDINATORER ................................................................................................ 2 

2.2. ADGANGSFORVALTERE ................................................................................................................. 2 

2.3. KOORDINATORER .......................................................................................................................... 2 

2.4. MYNDIGHEDER .............................................................................................................................. 3 

3. BRUGERROLLER (ADMINISTRATIVE OG INDHOLDSRELATEREDE) .................................................... 3 

3.1. ADMINISTRATORER ....................................................................................................................... 4 

3.2. BRUGERROLLER FOR FORSKELLIGE MODULER (INHOLDSRELATEREDE ROLLER) ........................... 5 

3.2.1. BRUGERROLLER I FORBINDELSE MED FORESPØRGSLER ............................................................. 5 

3.2.2. ROLLER I FORBINDELSE MED MEDDELELSER OG ADVARSLER .................................................... 5 

3.2.3. ROLLER I FORBINDELSE MED DATALAGRE (DATABASER OG REGISTRE) ..................................... 6 

 

 



2 

 

1. INDLEDNING 

Her kan du læse om, hvilke typer myndigheder der er registreret i IMI, og hvilke roller de har. Du kan 
også se, hvilke roller du kan få som individuel bruger. 

 

2. MYNDIGHEDSROLLER 

Myndigheder kan have fire forskellige roller. Nogle gange kan en og samme myndighed have flere 
eller alle roller. 

2.1. NATIONALE IMI-KOORDINATORER 

Hvert medlemsland har en national IMI-koordinator (NIMIC), hvis ansvarsområder er beskrevet i IMI-
forordningen1. En NIMIC skal sikre, at IMI fungerer, som det skal, ved at: 

 registrere de relevante myndigheder 

 give adgang til systemets moduler 

 hjælpe brugerne og sørge for, at IMI fungerer effektivt.  

En NIMIC kan vælge at delegere nogle af disse ansvarsområder til andre myndigheder, f.eks. 
registreringsmyndigheder, ved at give dem rollen som adgangsforvalter. De kan også delegere 
indholdsrelateret support ved at give en myndighed rollen som koordinator for bestemte moduler 
(så de kan sørge for en hurtig og effektiv behandling af forespørgsler, meddelelser og advarsler). 

2.2. ADGANGSFORVALTERE 

En NIMIC fungerer automatisk som adgangsforvalter, men kan overføre denne rolle til andre 
myndigheder (se ovenfor). 

En adgangsforvalter har administrative opgaver og kan: 

 registrere myndigheder (og brugere) i IMI 

 forvalte registrerede myndigheders data og brugere 

 bevilge og fjerne adgang til de forskellige IMI-moduler 

 forvalte indførelsen af nye moduler (ved at registrere nye myndigheder for modulet og/eller 
give registrerede myndigheder adgang til det nye modul). 

2.3. KOORDINATORER 

Rollen som tilknyttet koordinator kan gives til en eller flere myndigheder for et bestemt modul. 
Koordinatorer holder øje med informationsudvekslinger og skal eventuelt godkende udgående 
                                                                 
1
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt 

samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 
2008/49/EF ("IMI-forordningen") 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32012R1024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32012R1024
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forespørgsler, svar, meddelelser eller advarsler fra de myndigheder, som koordinatoren er tilknyttet. 
Hvis der er tale om forespørgsler, vil koordinatoren også kunne tage sig af forespørgsler, som den 
spørgende eller svarende myndighed har henvist til myndigheden for at få bistand.  

En myndighed kan være registreret som koordinator for ét modul (f.eks. meddelelser om 
tjenesteydelser) og samtidig være almindelig myndighed for et andet modul (f.eks. spørgsmål om 
udstationerede arbejdstagere). En myndighed, der er registreret som koordinator for et bestemt 
modul, kan også gøre alt det, som en almindelig myndighed kan gøre i modulet (f.eks. oprette og 
sende forespørgsler). 

*Disse opgaver kan kun udføres af brugere med godkenderrettigheder og kun for de 
informationsudvekslinger, som koordinatoren er knyttet til (se afsnit 3 om brugerroller). 

2.4. MYNDIGHEDER 

De vigtigste aktører i IMI er de kompetente myndigheder i EU eller Island, Liechtenstein eller Norge 
(Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), som bruger systemet til at udveksle oplysninger 
med hinanden. Alt efter deres kompetencer og adgangsrettigheder i IMI kan de sende og modtage 
forespørgsler, meddelelser og advarsler og forvalte oplysninger i datalagrene (som f.eks. 
fortegnelsen over tilladelser til transport af kontanter eller registerfortegnelsen). 

Hvis en myndighed har adgang til et bestemt modul i IMI, men ikke fungerer som koordinator, har 
den rollen som almindelig "myndighed" i det modul. 

3. BRUGERROLLER (ADMINISTRATIVE OG INDHOLDSRELATEREDE)  

IMI-myndighedernes størrelse og opbygning varierer meget, og derfor er indstillingerne i systemet 
fleksible. En lille myndighed med relativt få forespørgsler kan nøjes med at registrere en eller to 
brugere, som tager sig af alle opgaverne i IMI (helst mindst to, så der altid er en, der kan tage over). 
Store myndigheder som f.eks. en lægeforening kan derimod have mange forespørgsler og kan derfor 

INFORMATIONSUDVEKSLING 
KOORDINATOR 

(tilknyttet koordinator) 
MYNDIGHED 

Forespørgsler Fører tilsyn med forespørgsler  

Godkender forespørgsler (valgfrit)* 

Håndterer henvisninger* 

Håndterer forespørgsler 
(sender, modtager og 
besvarer m.m.) 

Meddelelser og advarsler Fører tilsyn med meddelelser og 
advarsler 

Godkender og udsender meddelelser 
og advarsler* 

Videresender meddelelser og 
advarsler* 

Håndterer meddelelser og 
advarsler (sender, 
kommenterer og vedlægger 
dokumenter m.m. 

Datalagre (databaser og 
registre) 

 Registrerer oplysninger i 
datalagrene 
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vælge at registrere flere IMI-brugere med forskellige brugerrettigheder. En registreret IMI-bruger kan 
kun tilhøre én myndighed. 

3.1. ADMINISTRATORER 

Hver IMI-myndighed har mindst én bruger, der fungerer som administrator. Den første bruger, der 
registreres i en myndighed, får automatisk denne rolle, som også senere kan tildeles andre brugere. 

Brugere med administratorrettigheder kan: 

 opdatere oplysningerne om deres myndighed 

 registrere nye brugere 

 forvalte alle myndighedens brugere (herunder bl.a. fjerne brugere, redigere 
brugeroplysninger, ændre brugerrettigheder og nulstille passwords). 

En administrator, der fungerer som adgangsforvalter, kan også registrere nye myndigheder i IMI og 
forvalte adgangsrettigheder, myndighedsoplysninger og brugere i andre myndigheder. 

 En myndighed bør have mindst to brugere med administratorrettigheder – det er vigtigt at have en 
anden, der kan træde til og f.eks. nulstille passwords og registrere nye brugere.  

 

 

 

 

ADMINISTRATOR 
I MYNDIGHED, DER ER ADGANGSFORVALTER 

ADMINISTRATOR 
I ALMINDELIG MYNDIGHED 

Registrerer nye myndigheder 

Opfordrer myndigheder til at registrere sig selv og 
validerer dem 

Registrerer sig selv 

Giver myndigheder adgang til nye moduler  

For deres egen og andre myndigheder: 

- Forvalter myndighedsoplysninger 

- Forvalter brugere (registrerer, opdaterer og 
fjerner brugere samt nulstiller passwords) 

For deres egen myndighed: 

- Forvalter myndighedsoplysninger 

- Forvalter brugere (registrerer, opdaterer og 
fjerner brugere samt nulstiller passwords) 
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3.2. BRUGERROLLER FOR FORSKELLIGE MODULER (INHOLDSRELATEREDE ROLLER)   

Nedenstående tabel viser brugerrollerne ved forskellige former for informationsudveksling. 

 
FORESPØRGSLER 

MEDDELELSER/  
ADVARSLER 

DATALAGRE 

Bruger uden 
skriverettigh
eder 

   

Sagsbehandl
er 

   

Godkender*    

Sagsfordeler    

*Findes kun i myndigheder, der fungerer som koordinator for et bestemt modul. 

3.2.1. BRUGERROLLER I FORBINDELSE MED FORESPØRGSLER  

Brugere uden skriverettigheder kan se eller udskrive myndighedens forespørgsler (herunder 
personoplysninger), men kan ikke gribe ind. 

Brugere med rettigheder som sagsbehandler kan sende og svare på forespørgsler på vegne af deres 
myndighed. Der skal være mindst én sagsbehandler i hver myndighed med adgang til et 
forespørgselsmodul. 

En sagsfordeler kan tildele forespørgsler til en bestemt sagsbehandler efter emne eller andre 
kriterier. Særligt større myndigheder med mange forespørgsler kan have gavn af sagsfordelere. En 
myndighed skal have mindst én sagsfordeler for at aktivere fordelingsproceduren. Myndighedens 
administratorer får automatisk brugerrettigheder som sagsfordelere, men kan beslutte at videregive 
dem til andre. 

Ovenstående brugerprofiler kan forekomme i alle myndigheder, der har adgang til et 
forespørgselsmodul, herunder myndigheder, der fungerer som koordinatorer for forespørgsler 
(forespørgselskoordinatorer). 

Kun koordinatorer kan fungere som godkender. Sådanne brugere har ansvaret for at godkende 
udgående forespørgsler og/eller svar for de myndigheder, der skal forhåndsgodkendes. Godkendere 
tager sig også af eventuelle forespørgsler, der er henvist til myndigheden. Henvisninger er en måde, 
hvorpå man kan mægle mellem myndigheder, der er uenige om en informationsudveksling. Alle 
koordinatorer skal have mindst én bruger med godkenderrettigheder. 

3.2.2. ROLLER I FORBINDELSE MED MEDDELELSER OG ADVARSLER  

Brugere uden skriverettigheder kan se alle de meddelelser og advarsler, der sendes og modtages af 
deres myndighed. De kan udskrive dem, men kan hverken sende eller besvare dem. 
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Sagsbehandlere tager sig af meddelelser og advarsler på deres myndigheds vegne. De kan indlede 
meddelelser/advarsler og få dem godkendt af en koordinator. De kan også modtage 
meddelelser/advarsler og reagere på dem (tilføje kommentarer, uploade dokumenter).  

Men de kan hverken udsende eller videresende dem, heller ikke hvis deres myndighed er koordinator 
for det pågældende modul. 

Rollen som godkender kan kun indehaves af brugere i en myndighed, der fungerer som koordinator 
for det pågældende modul. Disse brugere har ansvaret for at godkende og udsende meddelelser og 
advarsler og for at videresende dem internt i deres eget land. En godkender skal også være 
sagsbehandler for at kunne udfærdige og indgive meddelelser og advarsler. 

3.2.3. ROLLER I FORBINDELSE MED DATALAGRE (DATABASER OG R EGISTRE) 

Brugere uden skriverettigheder kan se de oplysninger i datalagrene, som deres myndighed har 
adgang til. De kan læse og udskrive dem, men de kan hverken oprette eller redigere dem. 

Sagsbehandlere administrerer datalagre og fortegnelser på deres myndigheds vegne. De kan tilføje 
nye oplysninger til datalagrene og aktivere (offentliggøre) dem i IMI. De kan også redigere eller 
deaktivere oplysninger afhængigt af indstillingerne for det pågældende datalager.  


