
Sagsgangsillustration vedr. indhentning af opholds- og arbejdstilladelse til ansatte VIP (inkl. ph.d.-stipendiater)
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Instituttet har fundet den 
kommende medarbejder 
og forbereder 
ansættelsen. Institut anmoder 

fakultetet om 
ansættelse og 
medsender 
relevante 
dokumenter. Dekan godkender 

indstillingen og 
fakultet færdiggør 
indstilling om 
ansættelse.

Fakultet sender 
indstillingsblanket 
inkl. relevante bilag 
til HR-afdelingen.

HR modtager 
indstilling om 
ansættelse.

ISO får besked på at 
indhente opholds- 
og arbejdstilladelse.

ISO beder 
kommende 
medarbejder om at 
bekræfte de 
grundlæggende 
oplysninger 
(stillingstitel, 
periode etc.).

ISO færdiggør, efter 
medarbejderens 
positive 
tilbagemelding, 
ansøgning om 
opholds- og 
arbejdstilladelse.
Der bestilles 
endvidere sagsID-nr. 
ved STAR.

ISO sender 
arbejdsgiverdel af 
ansøgning til STAR.
Kopi af ansøgningen 
sendes ligeledes til 
kommende 
medarbejder med 
information om, 
hvordan 
ansøgningsprocedur
en forløber, og hvad 
medarbejderen skal 
gøre/være 
opmærksom på.

Kommende 
medarbejder 
udfylder sin del af 
ansøgningen, 
betaler sagsgebyr til 
STAR og indleverer 
ansøgningen.

Medarbejder 
orienterer ISO om, 
at ansøgningen er 

indleveret.

Såfremt alle relevante 
oplysninger er indkommet fra 

både arbejdsgiver og 
arbejdstager, påbegyndes 

sagsbehandlingen. Forventes 
behandlet i løbet af 30 dage.

ISO modtager 
besked fra STAR om 
positiv afgørelse på 

ansøgning.

ISO giver besked 
om, at der er 

udstedt opholds- og 
arbejdstilladelse.

ISO giver besked 
om, at der er 

udstedt opholds- og 
arbejdstilladelse 

samt CPR.

ISO giver besked 
om, at der er 

udstedt opholds- og 
arbejdstilladelse.

HR-afdeling kan 
udstede endelig 

ansættelseskontrakt.

ISO orienterer 
instituttet om, at 

ansøgningen nu er 
indleveret.

Instituttet har kontakten med den kommende medarbejder i forhold til praktisk hjælp omkring bolig, rejse etc. samt den konkrete planlægning vedr. medarbejderens ankomst, mødested på første arbejdsdag med mere.

Medarbejderen 
fremsender CPR og 

dansk adresse til 
ISO.
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