
Opsætning af information via Brugerstyring Løn 

På den nye lønseddel er det som institution muligt, at redigere kontaktoplysninger og 
nyheder. 

Øverst på lønsedlen kan kontaktoplysninger opsættes og vedligeholdes: 

Nederst på lønsedlen, kan der indsættes op til 4 linjer med nyheder til lønmodta-
gerne: 

Selve opsætninger foregår via ”Brugerstyring Løn” (BSL) under fanen ”Lønseddelin-
formation”. https://bsl.modst.dk/  

1. Opret bruger til vedligeholdelse af ”Lønseddelinformation”
Der skal oprettes en ny bruger, til redigering af ”Lønseddelinformation”.
Brugeren kan være en betroet medarbejder: lønspecialist, brugeradministrator, se-
kretær eller chef, som vedligeholder informationer til lønsedlen. Det er institutionens
brugeradministrator som opretter brugeren med rollen ”Lønseddel information”.

https://bsl.modst.dk/
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Brugeradministrator skal huske at sende brugerkoden, til den person der har ansva-
ret for vedligeholdelse af ”Lønseddelinformation”. 

Bemærk: Hvis der er tale om et Lønfællesskab, hvor samme bruger skal kunne op-
sætte ”Lønseddelinformation” for flere grupper/institutioner/virksomheder. Følg da 
vejledningen under afsnit 4. Opsætning Lønfællesskab. 

2. Vedligeholdelse af ”Lønseddelinformation” 
Når brugeren til vedligeholdelse af ”Lønseddelinformation” er oprettet, modtager 
denne en brugerkode og en engangskode. Engangskoden skal skifte adgangskode via 
https://sls.modst.dk/  

Herefter kan brugeren logge på Brugerstyring Løn via https://bsl.modst.dk/  

 

Vælg institution eller delregnskab i vinduet som skal ajourføres. 
Du kan vælge at vedligeholde informationen på øverste niveau, hvis eksempelvis kon-
taktoplysningerne til et fælles ”Koncern HR” er den samme, eller du kan vælge at 
vedligeholde informationen på hvert enkelt delregnskab.  

• I eksemplet ovenfor er der vist en ”blyant”, som markerer at der allerede er 
lagt information ind på Økonomistyrelsen (delregnskab 6514010).  

• Ved tryk på ”+” åbnes vinduet hvor der kan indberettes. 
• Ved tryk på ”skraldespanden” slettes informationen. 

https://sls.modst.dk/
https://bsl.modst.dk/loenseddelinfoliste
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3. Vinduet ”Rediger lønseddelinfomation” 
 

• Kontaktinfo 
Her oprettes/redigeres "Kontaktinfo" med information om afdeling, tele-
fonnummer og e-mail. 
OBS: Hvis der er angivet tekst i et felt, skal det markeres for at det frem-
går på lønsedlen.  

 

• Ferie- og omsorgsdage 
Senere i år vil det være muligt at vise ferie- og omsorgs-regnskab på løn-
sedlen 
Bemærk: Kan ikke angives endnu, da funktionen er under udvikling. 

 

• Fritekst 
Institutionen kan skrive meddelelser til lønmodtagerene.  
Det er muligt at skrive fire linjer (80 tegn pr. linje). Tomme linjer fjernes 
og vises ikke på lønsedlen.  
OBS: Hvis 1.linje og 3.linje er udfyldt, vises de på lønsedlen som 1.linje 
og 2.linje. 
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4. Opsætning Lønfællesskab
Hvis der er tale om et Lønfællesskab, hvor samme bruger skal kunne opsætte ”Løn-
seddelinformation” for flere grupper/institutioner/virksomheder, skal der oprettes et 
nyt delområde som indeholder alle grupperne i samme delområde. Se Lønfælleska-
bet som eksempel nedenfor (Stenhus Lønfællesskab).

A: I BSL vælges fanen "Dataområde" og derefter knappen ”Opret nyt delområde”. 

B: Navngiv delområdet fx med ”Lønsamarbejdet”, og marker grupperne. 

C: Følg derefter vejledningens afsnit 1. Opret bruger til vedligeholdelse af ”Lønsed-
delinformation” og vælg Dataområdet, som vist nedenfor, under oprettelse af Lønin-
formation brugeren. 
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