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Statens LønløsningNy version af Statens Lønløsning 

Installation af ny SLS version den 14. juni 2021 og ændring til 
Brugerstyring Løn 

1. Ny version af SLS klient 9.4.2
Mandag d. 14. juni 2021 indkøres en ny version af SLS.
SLS, HR-Løn og Statens Pensionssystem være derfor være lukket for adgang
fra kl. 15.00 – 22.00.
Den nye version indeholder primært ændringer af teknisk karakter. Brugere vil 
derfor ikke opleve ændringer i brugen af systemet.

Installation via SLS-Portalen 
Som ved de forrige versioner, skal SLS installeres på pc’en. Brugeren vil blive ad-
varet, hvis de benytter den gamle version. 
Installationspakke er tilgængelig fra d. 14. juni kl. 15.30 og kan hentes fra SLS-
Portalen: https://sls.modst.dk/ 

Når du trykker på installationspakken, vil du kunne køre installationen med det 
samme eller gemme den til senere evt. på et fællesdrev (så andre kan installere der-
fra). Bemærk: Installationspakken hentes lidt forskelligt afhængigt af browseren. 

Installationen startes ved fx at klikke på ”SLSKlient-Loen-og-ferie-fravaer.msi” og 
trykke på ”Kør”, ”Next” og til sidst ”Install”.  
OBS: Du kan ændre, hvor programmet placeres på pc’en, men vi anbefaler den 
forslåede.  
Når programmet er installeret, er der oprettet et genvejs-ikon på skrivebordet, 
som også kan findes under ”Start(Windows-ikonet nederst til venstre)”/”Alle pro-
grammer”/”SLS”. 

Installation via IT-afdelingen og software via ”Filkassen”  
I de institutioner, hvor det skal være en it-ansvarlig som installerer software på 
pc’en, kan installationspakken også hentes fra ”filkassen”. Læs mere om hvordan 
på vores hjemmeside: https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/installation-og-
drift/opdateringer-og-nyheder/#filkassen   

https://sls.modst.dk/
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/installation-og-drift/opdateringer-og-nyheder/#filkassen
https://oes.dk/systemer/loenudbetaling/installation-og-drift/opdateringer-og-nyheder/#filkassen
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2. Ny version af Brugerstyring Løn 4.9 og Lønarkiv 2.4
De nye versioner af Brugerstyring Løn (BSL) og Lønarkiv er primært ændringer af
teknisk karakter. Brugere vil derfor ikke opleve ændringer i brugen af systemet.
Dog er der en ny rolle i BSL, som måske vil vække interessen:

Ny rolle – inddatakontrollant  
Vi arbejder løbene på at højne sikkerheden og mindske muligheden for snyd. Vi 
har derfor indført en ny rolle i BSL kaldet ”Inddatakontrollant” under fanebladet 
"Dataområde i Hovedområdet". Der vil komme nærmere udmelding omkring den 
nye rolle efter sommerferien. 

Reklame for rollen – BA Læs 
I de institutioner hvor brugeradministrationen er overdraget til en anden admini-
strativ funktion, kan det være en idé, at benytte sig af muligheden for at kunne 
følge med i tildelte brugeradgange via rolle BA-Læs. Den giver samme indsigt og 
overblik som brugeradministration. 

Med venlig hilsen 
Økonomistyrelsen 
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