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Modtager(e): Sektionerne NOTAT 

Angående indstilling til ansættelse/ændring i ansættelse/ændring i 
finansiering. 

Forud for hver ansættelse/ændring af ansættelse skal ske en overvejelse af forskellige for-
hold for bl.a. at sikre, at timetallet holdes på status quo i f.t. den ordinære drift. Såfremt 
timetallet ønskes opjusteret, skal der søges herom hos institutlederen. Ændring i ansættel-
sen som følge af fx fordeling mellem ordinær drift og ITV skal være godkendt af institutle-
deren. 
 
Ansættelse i fast stilling – eller vikariat? 
Er der tale om en nyoprettet stilling, eller et vikariat der overgår til fast stilling? 
 
Hvis tale om vikariat der overgår til fast stilling 
Hvis timetal er uændret fra vikariat til fast stilling, skal blot anføres hvilken anden ansæt-
telse som den faste stilling er etableret på baggrund af.  
Her vil det være nødvendigt at anføre, navnet på den tidligere fastansatte medarbejder, 
hvor mange timer ansættelsen tidligere var på, og hvornår den sluttede.  
Dette for at sikre, at timetallet på bevillingen holdes under kontrol. 
 
Hvis tale om nyoprettet stilling 
Hvis der af institutlederen er givet tilsagn om etablering af ny stilling, skal det anføres i 
indstillingen, samt brev om tilsagn vedlægges. 
Indstillingsskema skal udfyldes og vedlægges. 
 
Hvis tale om vikariat 
I indstillingen skal fremgå baggrunden for vikariatet – altså hvem man er vikar for, eller 
andre særlige forklaringer på vikariatets oprettelse.  
Timetal og periode skal anføres. Det skal anføres, om vikaren ansættes på samme timetal, 
som den, man vikarierer for. Dette for at sikre, at timetallet på bevillingen holdes under 
kontrol. Det gøres på indstillingsskema, som vedlægges. 
 
Hvis tale om ændring i lønfinansieringen. 
Hvis et ITV projekt eller et forskningsprojekt medfører at allerede ansatte skal udføre ar-
bejde på projektet i en nærmere aftalt periode, skal der ske en fordeling af lønnen på det 
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implicerede projekt. Det vil sige, at meddelelse om den ændrede lønfinansiering skal frem-
sendes sammen med anmodningen om oprettelse af projektet. Såfremt den ansatte ikke 
skal arbejde flere timer samlet set på instituttet, udarbejdes der ikke et nyt ansættelses-
brev, hvorimod der er behov for information til Lønkontoret om den nye fordeling af løn-
nen på hhv. ordinær drift, ITV og forskningsprojekt. 
 
Hvis der er tale om ansættelse på eksternt finasierede projekter 
Skal der medsendes bevillingsskrivelsen sammen med skema til ansættelse og indstillings-
brev. 
 
Lønomposteringer. 
Controller og projektøkonomer overvåger økonomien på hhv. den ordinære drift, ITV pro-
jekter og forskningsprojekter.  Hvis bevillingshaver eller andre ansatte  
 
Hvis der på et projekt konstateres fejlagtigt anført løn, skal dette meddeles  
 
For alle stillinger 
Der skal gøres opmærksom på, om der er tale om brøklønsansættelse. 
Finansieringen skal anføres. 
 
Skemaer 
Indstillingsskema ligger på instituttets hjemmeside. 
 


