
 

 

 

  

 

Udgave  af  
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Statens Lønløsning 

Ny version  af HR-Løn  

Dokumentet indeholder en beskrivelse af ændringer i HR-Løn  

Ny version d.  28. oktober  2019  

Den nye version af HR-Løn, består af ændringer af både teknisk og brugerrettet 

karakter. Her kan du se hvilke ændringer du vil opleve, når du logger på HR-Løn.  

Alternativ adresse  

Der kan nu indberettes Alternativ adresse i HR-Løn. Adressen kommer til at stå  

på lønsedlen og kan bruges  fx hvis lønmodtageren bor i Sverige.   

 

 Alternativ adresse i HR-Løn, svarerende til Primær adresse i SLS-klienten. 

 Funktionaliteten  er nem at bruge. Tryk blot på ”Rediger” udfor ”Anvendt

adresse” og vælg mellem Cpr adresse som udfyldes  automatisk fra SLS eller

”Alternativ adresse”, som åbner felter hvori der kan indberettes dansk eller

udenlandsk adresse. Se eksempel nedenfor. 

 Adressen som er valgt  og vises under stamdata er fremover den gældende

adresse. 

 I tilfælde af Udland: Skal feltet ”Land” derfor udfyldes med landekode eller

landenavn og der skal skrives ”1” i ”Postnr”.  

 Der dannes ikke kontrollinjer. 

 

   

  

  

 

 



  

    

 

 

 

    

 

 

Side 2 af 2 

Anciennitetsberegner  

Der har været problemer med at Anciennitetsberegneren ikke regnede rigtigt ved 

overlappende og delte perioder. Dette er nu rettet.  

Beregning af Jubilæum-anciennitet, Pension-anciennitet  og Anden anciennitet, er 

fjernet.  

Adgang til  Lønarkiv og  lønsedler  for HR-Løn brugere  

HR-Løn brugere har nu adgang til Lønarkivet. Under Dokumenter er der tilføjet 

et ”Link til Lønarkiv”, hvor du fx kan finde alle personens lønsedler i et hug. Løs-

ningen kræver dog, at du først logger ind med din HR-Løn brugere. 

- Du kan med fordel benytte genvejen https://loenarkiv.modst.dk i din browser. 

Det er kun brugere med rollen "Expert", "Kontrollant", "Løn light", "Frav m. 

læs" som har adgang til Lønarkiv. 

Skift  Adgangskode  

Der kan nu skiftes adgangskode igen, uden fejl i HR-Løn.  

Generelle problemer i HR-Løn  

I juni måned  fik HR-Løn opdateret basis software og skiftet servere. Opdaterin-

gen medførte desværre nogle uhensigtsmæssigheder som stadig ikke er løst, se  

https://modst.dk/media/33912/ny-version-af-hrloen-24-06-19.pdf  

Indhold i den kommende version af HR-Løn  

Generelle fejlrettelser, Felter til ny ferielov, Felter til Udenlandsk betalinger.  
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