
 

 

Guide til brugeradministrator – Løn (September 2017) 

Guide til Brugerstyring - Løn   

  

Guide til brugeradministrator i institutioner/fællesskaber  

Forord 
Denne guide er målrettet de medarbejdere, der er udpeget som brugeradministra-

tor for brugerstyring – Løn. 

Der er udarbejdet denne guide, der er tænkt som inspiration til arbejdsgange og 

kommunikation omkring brugerstyring i en institution/et fællesskab. Hertil er der 

udarbejdet en beskrivelse af ændringer i Dataområder, som man skal være op-

mærksom på, i tilknytning til brugeradministration. 

Endvidere er der udarbejdet to blanketsæt til bestilling af oprettelse, ændring og 

sletning af brugeradgange, hhv. ét for HR-Løn og et for SLS. Disse kan institutio-

nen/fællesskabet vælge at anvende som de er, evt. opdele dem i flere dokumenter, 

eksempelvis så man har særskilte blanketter til oprettelse, ændring og sletning. 
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1. Indledning 

 

Brugerstyring af adgange til HR-Løn og SLS er decentraliseret, for at effektivisere 

arbejdsgange knyttet til administration af brugerrettigheder til Statens Lønløsning. 

Hver institution/fællesskab udpeger én eller flere brugeradministratorer, der har 

ansvaret for at oprette, ændre og slette brugerrettigheder i tilknytning til HR-Løn 

og SLS. 

Den lokale brugeradministrator får adgang til det nye værktøj til lokal brugerad-

ministration, når der er afgivet bestilling fra institutionen/fællesskabet. Det sker 

ved at indsende Blanket til oprettelse, ændring og/eller sletning af lokal bruger-

administrator for Løn (SLS og HR-Løn), der hentes på Moderniseringsstyrelsen 

hjemmeside. 

Den lokale brugerstyring implementeres i flere faser, både i forhold til funktionali-

tet og i forhold til de enkelte institutioner. Herom informeres nærmere på Moder-

niseringsstyrelsens hjemmeside. 

Institutioner og fællesskaber 

En brugeradministrator kan dække enkelte institutioner, og kan også varetage 

opgaver der knytter sig til fællesskaber – altså dækker flere institutioner. Hvilket 

område en given brugeradministrator skal varetage brugerstyring for, skal fremgå 

af den bestilling – i form af en standardblanket - som Moderniseringsstyrelsen skal 

have, når der skal oprettes, ændres eller slettes lokale brugeradministratorer. 

Overgang 

Brugerstyringsværktøjet er intuitivt og nemt at gå til. Det har nogle kunder givet 

udtryk for i forbindelse med brugertest, som Moderniseringsstyrelsen har gen-

nemført som led i udviklingsfasen.  

Vi har derfor vurderet, at der ikke er behov for et egentligt kursus i tilknytning til 

overgangen.  

For at understøtte den lokale brugeradministrator i opgavevaretagelsen, har vi 

valgt at give nogle korte beskrivelser af, hvordan udvalgte opgaver skal løses. Det 

er de opgaver, som nogle brugere har givet udtryk for, at man måske vil komme i 

tvivl om i en opstartsfase. Disse indgår i afsnit 8: Anbefalinger og afsnit 9: Værd at 

vide. 

Hertil yder Moderniseringsstyrelsen implementeringssupport i en overgangsperio-

de.  

http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Brugeradgange-til-Statens-Loensystem/~/media/Files/Systemer/SLS/Brugeradgange/Lokal%20brugeradministrator_Bestilling.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Brugeradgange-til-Statens-Loensystem/~/media/Files/Systemer/SLS/Brugeradgange/Lokal%20brugeradministrator_Bestilling.pdf
http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Brugeradgange-til-Statens-Loensystem/~/media/Files/Systemer/SLS/Brugeradgange/Lokal%20brugeradministrator_Bestilling.pdf


  Side 3 af 18 

 

2. Opgaver 

 

Som brugeradministrator er du en central medarbejder i forhold til at have styr på 

brugeradgange til Statens Lønløsning. Du får mulighed for at administrere bruger-

adgange til HR-Løn, SLS og webservices. 

For at understøtte kvaliteten i dit arbejde bedst muligt, er det vigtigt at du ved, 

hvilke opgaver du har ansvaret for – og hvem der kan bestille brugeradgange hos 

dig. Som brugeradministrator, har du disse overordnede opgaver: 

ID Opgave 

1 Effektuere bestillinger i brugerstyringsværktøj for løn. 

2 Give afsender besked når en bestilling er udført. 

3 Danne og rundsende liste (til kontrol af brugeradgange). 

4 Håndtere henvendelser og spørgsmål fra chefer og medarbejdere. 

5 Have kontakten til Moderniseringsstyrelsen. 

6 Informere interessenter i egen organisation om relevante forhold. 

7 Sikre at bestillinger kun modtages fra rette bestillere. 
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3. Kontaktflader 

 

Som brugeradministrator er du en central person i din institution. Det er vigtigt, at 

alle der har behov for det, ved hvordan de får kontakt med dig – og evt. andre 

kolleger der er udpeget som brugeradministrator. 

Det er derfor vigtigt, at der er hold på kontaktfladerne. I skemaet nedenfor er der 

listet, hvilke kontakter der skal være aftalt: 

Rolle Funktion Kontaktflade 

Bestiller 

Kan fx være en HR-chef 

 

Bestiller oprettelse, æn-

dring og sletning af bru-

geradministrator og af 

brugeradgange 

Moderniseringsstyrelsens 

lønsupport på mail 

modstlon@modst.dk  

Bestiller brugeradgange 

til egen organisation 

Sender blanket til bru-

geradministrator – gerne 

til fællespostkasse i institutio-

nen 

Brugeradministrator 

Kan fx være en Løn- eller 

HR-medarbejder 

Opretter, ændrer og slet-

ter brugeradgange – og er 

kontaktflade for relevan-

te interessenter 

Navn, telefon og mail 

(gerne en fællespostkasse) 

Kontrollant 

Kan fx være en sekretær 

Modtager kontrolliste og 

sikrer, at der udføres 

løbende kontrol 

Kontakter relevant per-

son ifm. kontrol 

Medarbejdere Spørgsmål til fx ændring 

af adgangskode 

Kontakter lokal bruger-

administrator – enten pr. 

telefon eller mail 

Note: Bestiller og Kontrollant kan være én og samme person – men dog ikke en person der er 

Brugeradministrator. 

 

For at der til enhver tid er overblik over, hvem der er kontaktflader hos jer, kan 

det være en idé, at have oplysningerne liggende på jeres Intranet. 

  

mailto:modstlon@modst.dk
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4. Arbejdsgange 

 

I dette afsnit er beskrevet de arbejdsgange der knytter sig til brugerstyring - Løn. 

Følgende opgaver indgår:  

ID Opgave Kort om opgaven 

1 Bestillinger Oprettelse, ændring og sletning af 

brugeradgange. 

2 Spørgsmål og henvendelser  Besvare og håndtere.  

3 Kontrol af brugeradgange Distribution af brugerliste(r). 

4 Modtage bestillinger (fx fra en per-

sonaleleder) 

Hvem der kan bestille brugeradgange. 

5 Ændringer i dataområder Mulig ændring af dataområder fx ifm. 

aktstykke, ressortomlægninger mv. 

 

Opgaverne er nærmere beskrevet på de efterfølgende sider.  

Set lidt fra oven, kan arbejdsgangene illustreres således: 

 

Kort sagt, så er det i udgangspunktet brugeradministrator i en institution/et fæl-

lesskab der har kontakten til Moderniseringsstyrelsen. Undtagelse herfor fremgår i 

opgavebeskrivelserne på de efterfølgende sider. 

 

Bestiller

Kontrollant

Brugeradmini-

strator(er)
Medarbejder

Moderniseringsstyrelsens Lønsupport

Systemforvaltning Statens Lønløsning

Moderniseringsstyrelsens systemleverandør

modstlon@modst.dk

Kunden

Modst

System-

leverandør
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Ad 1 Bestillinger 

I denne sammenhæng, er der tale om to typer af bestillinger: 

Bestillinger knyttet til bruger-

administrator 

Denne type af bestillinger behandles af 

Modst, og skal sendes fra Bestiller hos 

institutionen/fællesskabet  

Bestillinger knyttet til medar-

bejdere 
Denne type af bestillinger skal behandles 

af institutionens/fællesskabets Brugerad-

ministrator. 
Bestilling knyttet til rollerne Be-

stiller og Kontrollant 

 

Arbejdsgang for bestillinger knyttet til brugeradministrator 

Trin Handling 

1) Bestiller udfylder standardblanket Udfyldt blanket sendes til Moderniserings-

styrelsens Lønsupport på mail  

modstlon@modst.dk 

2) Bestilling modtages Afsender får kvitteringssvar med oplysning 
om sagsid  

 

3) Bestilling effektueres a) Hvis der er tale om en oprettelse, vil 
brugeradministrator modtage en mail 
med oplysning om brugerens adgangs-
kode. 

b) Afsender får besked om, at sagen er 
behandlet. Hvis der er tale om opret-
telse af brugeradministrator, vil bru-
gernavn fremgå af mailen. 

c) Sagen lukkes hos Lønsupporten. 

4) Bestiller giver besked til Brugeradmini-

strator 

Brugeradministrator får besked om æn-
dringen, fx brugernavn, hvis der er tale om 
en oprettelse. 

5) Brugeradministrator ændrer adgangs-

kode 

Ved første login, ændrer brugeradmini-
strator sit førstegangs-password til egen 
adgangskode, jf. gældende regler herfor. 

 

Hvis der er tale om en sletning – gennemføres kun trin 1 – 3. 

  

mailto:modstlon@modst.dk
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Arbejdsgang for bestillinger knyttet til medarbejder (HR-Løn og SLS) 

Trin Handling 

1) Bestiller udfylder standardblanket Udfyldt blanket sendes til Brugeradmini-

strator, evt. via fællespostkasse. 

2) Bestilling modtages hos brugeradmini-

strator 

Afhængig af lokal procedure, evt. en kvit-
tering i form af mail for modtagelse. 

 

3) Bestilling effektueres af brugeradmini-

strator 

a) Bestilling kvalitetstjekkes af brugerad-
ministrator. Evt. kontaktes Bestiller. 

b) Bestilling behandles. 
c) Hvis der er tale om en oprettelse, vil 

medarbejder modtage en mail med op-
lysning om førstegangspassword. Det 
sørger systemet automatisk for. 

d) Brugeradministrator giver besked til 
Bestiller om, at sagen er behandlet.  

e) Sagen lukkes hos brugeradministrator. 

4) Bestiller giver besked til medarbejder Medarbejder får besked om ændring. Hvis 
der er tale om en oprettelse, giver Bestiller 
(evt. Brugeradministrator – afhængig af 
intern arbejdsgang), medarbejderen besked 
om brugernavn. 

5) Medarbejder ændrer adgangskode Ved første login, ændrer medarbejder sin 
førstegangs-password til egen adgangsko-
de, jf. gældende regler herfor. 

6) Kontrollant modtager kontrolliste Kontrollant modtager kontrolliste med 
oprettelse, ændring og sletning (én gang i 
døgnet). 

 

Hvis der er tale om en sletning – gennemføres kun trin 1 – 3.  
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Ad 2 Spørgsmål og henvendelser 

Der kan være tale om flere forskellige typer af spørgsmål og henvendelser. Her 

har vi nævnt ”Top 5”, ud fra de erfaringer Moderniseringsstyrelsen har i forhold 

til brugeradministration: 

Spørgsmål/henvendelse Mulig løsning 

Jeg kan ikke ændre/har glemt min adgangskode. 

Kan du hjælpe mig? 

Brugeradministrator nulstiller password for medarbejderen, og 

tildeler nyt førstegangs-password. Der henvises samtidig til 

regler for adgangskoder. 

Vi skal have ændret rettigheder på medarbejder. 

Hvordan gør vi? 

Henvis til standardblanket, og bistå evt. med udfyldelse. 

Vi skal have oprettet en brugeradministrator. 

Hvordan gør vi det? 

Henvis til standardblanket. Oplys at blanketten skal underskri-

ves af bestiller, fx en HR-chef. Når blanket er udfyldt og un-

derskrevet, sendes den til modstlon@modst.dk. 

Jeg har fået adgang til HR-Løn/SLS, og har fået 

en mail med min adgangskode. Men jeg mangler 

mit brugernavn. Kan du hjælpe mig? 

Vi foreslår, at du henviser medarbejderen til den rette chef – 

som du har sendt oplysningen til. Det er vigtigt, at arbejdsgan-

ge overholdes – så de sikkerhedsmæssige forhold tilgodeses. 

Jeg kan ikke huske, hvornår der sidst er ændret 

rettigheder for medarbejder X. Kan du hjælpe 

mig. 

Slå op i brugerlisten, hvor det fremgår, hvornår en brugerkode 

senest er oprettet/ændret. Oplysningerne findes i BSL under 

fanen ”Historik”. 

 

Hovedreglen er, at det kun er brugeradministratoren der kontakter Modernise-

ringsstyrelsen, undtagen hvis der skal rettes på en brugeradministrator, jf. punkt 1) 

Bestillinger ovenfor. 

Trin Handling 

1) Brugeradministrator modtager hen-

vendelse/spørgsmål telefonisk eller pr. 

mail (evt. via fællespostkasse). 

a) Henvendelsen kan umiddelbart besvares. 

b) Henvendelsen skal undersøges nærmere, se 

punkt 2 nedenfor. 

2) Nærmere undersøgelse af henvendelse Brugeradministrator undersøgen nærmere 
 
Hvis der er behov for det, kontakter Brugeradmini-
strator Moderniseringsstyrelsens Lønsupport:  
modstlon@modst.dk  

 

3) Besked til ”afsender” Brugeradministrator giver svar/løsning til ”afsen-
der”, evt. cc til andre relevante interessenter. 
Sagen er løst. 

 

  

mailto:modstlon@modst.dk
mailto:modstlon@modst.dk
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Ad 3 Kontrol af brugeradgange, herunder rettigheder 

Kontrol af brugeradgange, herunder rettigheder foretages løbende. Til grundlag 

for den løbende kontrol, leveres automatisk en kontrolliste én gang i døgnet (når 

der er foretaget oprettelser, ændringer eller sletninger).   

Trin Handling 

1) Kontrol, løbende Kontrollant modtager kontrolliste én gang 

i døgnet. 

2) Kontrolliste distribueres Afhængig af organisering, kan Kontrollan-
ten sende kontrolliste (dele af listen) til 
ansvarlig decentralt, fx en leder. 
Materialet kan sendes via mail eller intern 
postgang. 

3) Kontrol udføres Kontrollant og evt. andre i organisationen 
- gennemgår Kontrollisten. 

4) Kontrol er udført Kontrollant – og evt. andre i organisatio-
nen - giver tilbagemelding til rette ved-
kommende, fx kontrollant eller bestiller. 

5) Justeringer foretages Hvis der er behov, foretages de justeringer 
mv., som er meddelt fra rette vedkom-
mende, fx bestiller/kontrollant. 

 

Institutionen kan overveje, om det kan give mening af supplere den løbende kon-

trol – der udføres af kontrollanten på baggrund af kontrollister – med fx kontrol 

hvert kvartal. Læs evt. mere herom i afsnit 5: Tilsyn med brugeradministration.  

 

Ad 4 Bestillere 

Bestiller skal i denne sammenhæng, forstås som chef/leder der har ansvaret for de 

opgaver, der involverer adgang til Statens Lønløsning, enten HR-Løn og/eller 

SLS. 

Bestiller-rollen har ansvaret for, at bestille oprettelse, ændring og sletning af: 

 brugeradministratorer hos Moderniseringsstyrelsen. 

 rettigheder til Statens Lønløsning – for medarbejdere der skal have adgang til 

HR-Løn og/eller SLS. Denne type af bestillinger effektueres af institutio-

nens/fællesskabets egen Brugeradministrator. 
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Ad 5 Ændringer i dataområder 

Dataområdet indeholder oplysning om, hvilke institutioner brugeradgangen gæl-

der for. Disse oplysninger er på løngruppeniveau og/eller på delregnskabsniveau. 

Læs evt. mere om både dataområder, løngruppe og delregnskab i afsnit 6: Begre-

ber. 

5. Tilsyn med brugeradministration 

 

Der er ingen begrænsninger er for de ændringer mv. som brugeradministratoren 

kan foretage, på de forskellige brugeradgange for SLS og HR-Løn. Jeres bruger-

administrator kan således oprette, ændre og slette brugerkoder.  

Institution/fællesskab skal derfor overveje, hvordan tilsyn med brugeradministra-

tionen bedst varetages – både i forhold til organisering og i forhold til antallet af 

bestillinger der knytter sig til brugeradgange til Statens Lønløsning. Hent evt. in-

spiration hertil under afsnittet Ad 3 Kontrol af brugeradgange, herunder rettighe-

der – på foregående side. 

 

For at understøtte kontrolprocessen, dannes der lister til brug for løbende kontrol. 

Disse lister tilgår den person der er anført som Kontrollant i Brugerstyring Løn. 

Tilrettelæggelse af kontrol og opfølgning 

Samtlige oprettelser, ændringer og sletninger der foretages – logges i Brugerstyring 

Løn: 

 

Derfor kan man til enhver tid se, hvem der har foretaget en given hændelse – og 

hvornår det er sket. 

Denne oversigt er online tilgængelig i Brugerstyring Løn – og kan rekvireres på et 

hvilket som helst tidspunkt. 

Der skal være en arbejdsgang for løbende kontroller af de oprettelse, ændring og 

sletning af brugeradgange der foretages. Til brug for denne kontrol modtager 

Kontrollant en kontrolliste – der dannes og sendes i en mail én gang i døgnet (når 

der er foretaget oprettelse, ændring mv.). 
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Hertil kan det overvejes, om det kan give mening af supplere den løbende kontrol 

– der udføres af kontrollanten på baggrund af kontrollister – med fx kontrol hvert 

kvartal. Denne kontrol kan fx have fokus på, om: 

 

 fratrådt medarbejder har en aktiv brugeradgang 

 medarbejder der er rokeret til andre opgaver har en aktiv brugeradgang 

 medarbejder har adgang til de rette dataområder (løngrupper) 

 medarbejder har korrekte rettigheder, fx læseadgang, indberetning mv. 

Brugerliste til brug for fx kvartalsvis kontrol, kan rekvireres hos Brugeradministra-

tor. 

 

Opbevaring af bestillinger/grundbilag 

Der skal foreligge bestillinger til alle typer af oprettelser, ændringer mv. Disse ud-

gør grundbilag. 

Af hensyn til revision og kontroller foreslås det, at bestillinger/grundbilag, 

spørgsmål mv. opbevares – så de altid kan findes frem igen. 

Det kunne være på et fællesdrev, hvor kun relevante medarbejdere har adgang, fx 

brugeradministrator og den lokale ansvarlige leder. 
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6. Blanketter 

 

Til at understøtte brugerstyring for løn, er der udarbejdet 3 blanketsæt: 

1. Oprettelse, ændring og sletning af Brugeradministrator 

Denne blanket skal anvendes af bestiller 

2. Oprettelse, ændring og sletning af brugere i HR-Løn 

Denne blanket kan anvendes af bestiller 

3. Oprettelse, ændring og sletning af brugere i SLS 

Denne blanket kan anvendes af bestiller 

 

Oprettelse, ændring og sletning af brugeradministrator 
Blanketsættet jf. punkt 1 ovenfor, skal anvendes ved bestillinger knyttet til  

Brugeradministrator, som Moderniseringsstyrelsen behandler. 

 

Oprettelse, ændring og sletning af brugeradgange for medarbejdere 
Blanketsæt knyttet til HR-Løn og SLS kan anvendes, og er tænkt til lokalt brug 

mellem bestiller og brugeradministrator. De to blanketsæt kan evt.  

deles i flere dokumenter, så man har blanketter til fx Oprettelse, Ændring og  

Sletning hver for sig. 

 

Alle tre blanketter kan hentes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. 

 

  

http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Brugeradgange-til-Statens-Loensystem/Brugerstyring-Lon
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7. Begreber 

 

I dette afsnit er udvalgte begreber beskrevet. 

Brugeradgang 

En medarbejders brugeradgang, består af: 

Begreb Forklaring 

Brugernavn Brugernavnet tildeles enten af systemet eller sammensættes af 

brugeradministrator. Brugernavnet skal ikke ændres. 

Adgangskode Adgangskoden skal skiftes ved første login – og herefter mini-

mum hver 90. dag.  

Det skal medarbejderen der har brugeradgangen selv sørge for.  

 

Løngruppe og delregnskab 

Løngruppe er en betegnelse der anvendes i Statens Lønløsning, og som typisk 

svarer til en institution, fx er løngruppe 414 svarende til Moderniseringsstyrelsen i 

lønsystemet. Til hver løngruppe knytter der sig mindst ét delregnskabsnummer, fx 

06514 for Moderniseringsstyrelsen Drift.  

Disse oplysninger udgør tilsammen Dataområder i det lokale brugerstyringsmo-

dul, og indgår derfor som væsentlige oplysninger i tilknytning til brugeradgang til 

Statens Lønløsning.  

Løngruppe og Delregnskab skal altid indgå. 

Dataområder 

En Brugeradgang, jf. ovenfor – skal altid være tilknyttet et dataområde. Dataom-

rådet indeholder oplysning om, hvilke institutioner brugeradgangen gælder for. 

Disse dataområder vedligeholdes af Moderniseringsstyrelsen. Dog kan Modernise-

ringsstyrelsen være afhængig af at få besked, når/hvis der ændres i et dataområde. 

Det kan fx være nødvendigt at give Moderniseringsstyrelsen besked, hvis der sker 

ændringer i dataområder i forbindelse med ressortomlægninger. 

Der kan være en risiko for, at dataområder ikke er i overensstemmelse virkelighe-

den, hvorfor det er vigtigt at få givet Moderniseringsstyrelsen besked når der er 
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ændringer. 

Brugeradministrator kan derfor komme ud for, at skulle foretage ændringer på 

givne brugeradgange, hvis der sker ændringer i dataområder. Det kan fx være til-

fældet i forbindelse med ressortomlægninger. Læs evt. mere om sådanne ændrin-

ger, i guide om Ændring i Dataområder. 

Rolle 

En medarbejders brugeradgang skal - udover at være tilknyttet dataområder – 

også være knyttet til en specifik rolle. Rollen er et udtryk for, hvilke data og funk-

tioner (rettigheder) en bruger har adgang til og kan foretage. 

Her et eksempel, der tager udgangspunkt i, at en medarbejder skal have adgang til 

at kontrollere indberetninger i HR-Løn: 

Rolle i HR-Løn Forklaring 

Kontrollant For den medarbejder der varetager kontrolopgaver, og 

skal markere i kontrolliste for gennemført kontrol – 

inden lønkørsler. 

 

Brugerliste 

Til at understøtte den jævnlige kontrol med brugeradgange til hhv. SLS og HR-

Løn, danner brugeradministrator en såkaldt brugerliste: 

 

 

 

Brugerlisten sendes til de chefer/ledere der har ansvaret for, hvilke medarbejdere 

der har adgang til Statens Lønløsning, og skal bl.a. sikre, at fratrådte eller rokerede 

medarbejdere – straks får slettet deres adgang. 

  

Eksempel fra test 

http://www.modst.dk/Systemer/Statens-Loensystem-SLS/Brugeradgange-til-Statens-Loensystem/~/media/Files/Systemer/SLS/Brugeradgange/ndring%20i%20DataomrderBrugerstyringKunden.pdf
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Historik på bruger 

Brugeradministrator kan til enhver tid gøre rede for, hvem og hvornår der senest 

er foretaget en ændring på en given brugeradgang. Det kan man gøre ved at klikke 

på Historik: 

 

 

 

8. Anbefalinger 

 

I dette afsnit gives nogle anbefalinger til institutionens/fællesskabets brugeradmi-
nistrator.  
 

Bestiller 
Som brugeradministrator, skal du til enhver tid, have styr på, hvem der er ansvar-
lige chefer/ledere – altså hvem der er Bestillere:  
 

– og for hvilke ”områder”, fx hvilken institution  
 
Sørg for, at der udarbejdes – og vedligeholdes – en liste med autoriserede bestille- 
re.  
 
Gem oversigten på et fællesdrev, hvor kun de rette interessenter – fx  
medarbejdere med rollen: Brugeradministrator – har adgang.  
 
Overvej evt. om denne oversigt også skal fremgå af jeres Intranet.  
 

Kontrollant 
Som kontrollant modtager du kontrollister når der er foretaget oprettelse, ændring 
eller sletning af brugerkoder. Kontrollisten sendes til den mailadresse der er oplyst 
i Brugerstyring Løn. 
 

Adgangskode (password)  
Hvis du som brugeradministrator, får spørgsmål om, hvordan en adgangskode (et 
password) skal bygges op/se ud, kan du henvise til:  
 

 Den mail en medarbejder får i tilknytning til at de får deres brugeradgang  

 Beskrivelse af adgangskode/password på Moderniseringsstyrelsens 

hjemmeside  
 

Eksempel fra test 
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Gør det til en regel 
Som brugeradministrator skal du aldrig foretage oprettelse, ændring eller sletning 
af en brugeradgang, med mindre du har en bestilling fra en ansvarlig leder.  

 
En medarbejder – en brugerkode 
Som udgangspunkt bør en medarbejder kun have en brugerkode. Hvis det i sjæld-
ne tilfælde er nødvendigt – grundet fx organiseringen – at have flere koder, er det 
virksomhedens ansvar at sikre, at brugerkoderne er sat op i forhold til løngrupper, 
så systemspærringen ikke kan omgås eller kompromitteres. 
 

Regelmæssig kontrol af brugeradgange 
Sørg for, at der er truffet aftale om kontrol af brugeradgange, og at der er en ar-
bejdsgang for, at der gives tilbagemeldinger fra de ansvarlige som skal foretage 
kontrollen.  
 

Kvalitetssikring af bestillinger 

Brugeradministrator foretager en kvalitetssikring af bestilling, fx om der mangler 

oplysninger, om den er afgivet af en autoriseret bestiller og om de oplysninger der 

er anført er sandsynlige og korrekte. 

 

Bestillere 
Sørg for, altid at have adgang til ajourførte oversigter over bestillere.  
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9. Værd at vide 

 

Nedenfor har vi beskrevet, de situationer i brugerstyringen, som kunder – vi har 
haft inde til test af værktøjet – har givet udtryk for, muligvis kan være lidt vanske-
lige at håndtere. Derfor har vi valgt at beskrive disse situationer nærmere.  
 

Ændringer i dataområder 
Du kan som brugeradministrator etablere Alias for de dataområder (løngrupper 
og delregnskaber) som du er brugeradministrator for.  
 
Det kan muligvis være en fordel, hvis du er brugeradministrator for et fællesskab, 
der godt kan indeholde et større antal løngrupper.  
 
Her er indsat et eksempel (fra testmiljø), hvor en brugeradministrator har valgt at 
oprette et Alias = Grønland:  
 

 
Du vil også have mulighed for at ændre i tekster.  
 
Ved at klikke på Delområde, kan du se  
hvilken eller hvilke specifikke løngrupper 
der indgår i Alias.  
 
Eksempel fra testmiljø er indsat her: 
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Ændring af førstegangspassword/password (adgangskode) Skal du som 
brugeradministrator ændre dit password/din adgangskode til Bruger-styring Løn, skal 
du gøre det via SLS.  

 
 
Gå til SLS – klik her. Se opskriften med tre trin her: 
 

Trin Handling 

1 Klik på Glemt adgangs-
kode 

 
2 Skriv dit Brugernavn 

– og klik på Send ny 
adgangskode 

 

3 Kort efter modtager 
du en mail med din 
nye adgangskode/dit 
nye password. 

 

Du kan også ændre din adgangskode/dit password via HR-Løn. 

 

https://sls.modst.dk/sls/Login.aspx?ReturnUrl=%2fsls%2fdefault.aspx

