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Datum för ansökan:

Ankomstdatum sektionen Ekonomi:

Ska gälla fr o m:

Kontaktperson:

Uppgiftslämnare: Datum:
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Sektionen Ekonomi, Inbetalningar och Redovisning: Internpost hst 31
Blanketten skrivs ut och skickas underskriven till 

BEGÄRAN OM HIERARKISK FLYTT AV 
KOSTNADSSTÄLLEN I ORFI

En hierarkisk flytt innebär att ett kostnadsställe byter t ex institutions- 
eller områdestillhörighet eller blir egen institution.  
  
Bifoga uppgifter om beslutet som ligger till grund för ansökan om 
hierarkisk flytt av kostnadsställe. Underlaget eller blanketten ska vara 
undertecknad av kanslichef/motsvarande. 
  
Se EA-handboken, avsnitt 9.2 Omorganisation, http://www2.eken.lu.se/
manuals/ea2004/Kapitel9.php#92

Namnförtydligande:

Underskrift av kanslichef/motsvarande:

Kostnadsställe Nuvarande institutionsbehörighet Ny institutionsbehörighet

Fyll i samtliga kostnadsställen som ska flyttas nedan med siffror och namn, även inaktiva. Behövs mer plats går det bra med en 
Excel-bilaga istället.
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