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Ændring af ansats tilknytning til en 
organisatorisk enhed (tjenestested) inden for 
instituttet eller afdelingen 
Vejledning 
Alle ansatte er i HR-systemerne registreret med en tilknytning til en organisatorisk enhed. På AAU er fokus for denne 
tilknytning ændret, så det ikke længere er tilknytning til instituttet/afdelingen (Niveau 3), der ønskes registreret, men 
tilknytning til en organisatorisk enhed under dette niveau. Det kan eksempelvis være til en forskergruppe, 
vidensgruppe, sektion m.v. 

Som udgangspunkt er alle interne organisatoriske flytninger inden for et institut/en afdeling et anliggende for den 
lokale ledelse. Flytninger, der medfører ændret funktionsbeskrivelse eller skift af arbejdsstedets postadresse for den 
ansatte, er dog eksempler på tilfælde, hvor HR-afdelingen bør inddrages inden flytningen iværksættes. 

Alle flytninger skal oplyses til HR-afdelingen, så HR-systemerne altid kan udstille retvisende oplysninger om ansatte 
og universitetet kan opfylde sin arbejdsgiverforpligtigelser. 

Dette skema anvendes til dette formål. Det er ikke nødvendigt at underskrive skemaet, hvis det fremsendes fra den 
bemyndigedes AAU mailkonto. 

Elektronisk fremsendelse sker ved at vælge og anvende knappen med den korrekte mailadresse. Herved skal 
skemaet ikke inden fremsendelse udskrives med henblik på underskrift og efterfølgende eventuelt indscannes på ny. 
Hvis skemaet ikke fremsendes elektronisk, skal det fremsendes til HR-afdelingens servicecenter. 

Se navn og enhedsnr på organisatorisk enhed 

Ansat, der registreringsmæssigt skal flyttes i HR-systemerne 

Ansats navn 

Ansats cprnr 
Ansats hidtidige tilknytning 
(enhedsnr) 
Ansats nye tilknytning (enhedsnr) 

Ændringen er gældende fra 

Eventuel ændret kontering 

Attestation 

Den bemyndigedes navn 

Dato 

Den bemyndigedes underskrift
Underskriften er ikke nødvendig, hvis blanketten er 
fremsendt fra den bemyndigedes AAU mailkonto

Skemaet er fremsendt fra den 
bemyndigedes mail 
Send skemaet til HR-afdelingen 

Forbeholdt HR-afdelingen 

Ny stilling i Statens HR 

Registrering foretaget i Statens HR/SLS ScanPas 

Videresend 

Ja: Nej:
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