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Blanket til videredelegering af beføjelser
ØB 17-05-2021
 Side  af 
For at kunne løse de daglige opgaver har medarbejdere med stillingsfuldmagt mulighed for at videredelegere en eller flere af sine beføjelser til en anden medarbejder ansat på AU, men det fritager ikke medarbejderen med stillingsfuldmagt for sit ansvar.  Videredelegeringen kan højest være gældende i 2 år, og den kan til hver tid tilbagekaldes af medarbejderen med stillingsfuldmagt.  På næste side findes en uddybende beskrivelse af hvad de enkelte beføjelser omfatter.
Undertegnede leder med stillingsfuldmagt til pågældende stedkode(r):
Giver herved
Der erklærer at have sat sig ind i, hvad beføjelsen indebærer og vil underskrive således:
Beføjelse til på mine vegne at godkende (sæt ét eller flere kryds):
Blanketten udfyldes, printes, underskrives, scannes og mailes til okorettighed@au.dk
samt til dekanen og økonomichefen til orientering
Godkende ansøgning om kreditkort til enhedens medarbejdere
 
I henhold til "Regelsæt for anvendelse af kreditkort" kan der udstedes kreditkort til universitetets heltidsansatte medarbejdere. Der skal i forbindelse med ansøgningen tages stilling til medarbejderens kreditmaksimum. Ansøgning om udstedelse af kreditkort skal godkendes af medarbejderens ansvarlige leder, som har stillingsfuldmagt.
 
 
Godkende kørselstilladelse til studerende m.v.
 
Lederen kan give tilladelse til at studerende m.v. kan føre enhedens tjenestebil.
Føreren skal have gyldigt kørekort og skal overholde enhedens regler for lån af tjenestebil.
*Underskriv med digital signatur
 
Du kan vælge at underskrive blanketten med digital signatur/ AU-certifikat. 
 
Den udfyldte blanket skal gemmes som PDF, og herefter kan PDF-filen signeres med digital signatur. 
 
Vælger du at underskrive med digital signatur, skal denne signatur også skal bruges fremover i sammenhænge hvor du underskriver.
 
Vær opmærksom på, at dokumenter påført intern digital signatur efterfølgende ikke må printes og scannes ind igen, da det fjerner muligheden for at validere signaturen.
 
Vejledning til at signere med digital signatur findes her:
https://medarbejdere.au.dk/administration/it/vejledninger/sikkerhed/au-certifikat/
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