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ØSC Løn/MRH 

 
  

Forord 

Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til ØSC Løn sker via en blanketløsning, 

hvor de forskellige blankettyper kan tilgås. Adgangen til blanketløsningen kræver 

en virksomheds digitale signatur. 

Videreudviklingen af blanketløsningen kaldes ØSC Lønportalen og indeholder en 

systemunderstøttet 2. godkendelse af blanketter. ØSC Lønportalen giver en større 

sikkerhed i oversendelsen, idet der er en systemunderstøttet funktionsadskilt kon-

trol på det der oversendes via ØSC Lønportalen. Derudover er der krav om virk-

somhedens digitale signatur for at kunne tilgå ØSC Lønportalen samt en særskilt 

oprettelse som 2. godkender, for at få adgang til at oversende til ØSC Løn. 

ØSC Lønportalen med 2. godkenderen er en del af et styrket fokus på inddata-

kontrollen og en yderligere sikkerhed mod svig i forbindelse med oversendelse af 

blanketter fra kunderne til ØSC Løn. 

ØSC Lønportalen implementeres i forbindelse med udarbejdelsen af den fælles 

kontrolplan mellem kunden og ØSC Løn. Implementeringen af ØSC Lønportalen 

får betydning for tilrettelæggelsen af kundens arbejdsgange i forbindelse med løn-

kontrol. 
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Formål 

Denne vejledning beskriver funktionaliteterne i ØSC Lønportalen i forhold til 2. 

godkender og brugerrettighedsstyring for indberetninger til ØSC Løn.  

Figur 1. Forskellen mellem nuværende og ny oversendelsesproces. 
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Ved den nye proces importeres blanketten direkte fra ØSC Lønportal til lønarki-

vet i ØSC Løn, og sendes således ikke længere pr. mail. 
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Beskrivelse af ØSC Lønportalen 

ØSC Lønportalen er en oversendelsesgrænseflade, der indeholder alle blanketter 

opdelt på blankettype og hvilke trin blanketten er på i godkendelsesprocessen. 

Kunden får adgang til ØSC Lønportalen på Statens Administrations hjemmeside, 

hvor der logges ind med virksomhedens digitale signatur. 

ØSC Lønportalen indeholder: 

 Oversigt over samlet antal indsendte blanketter (3 mdr.) 

 Oversigt over blanketter der skal godkendes 

 Adgang til oprettelse af nye bestillinger 

 Adgang til administrationen af 2. godkender (brugerrettigheder) 

 Adgang til kvittering (tilgængelig i 3 mdr. bliver også sendt på mail til kunden) 

 Bemyndigelsesliste 

Ved 2. godkendelse af en blanket er der mulighed for enten at godkende blanket-

ten eller at afvise den. Der er to muligheder for afvisning: 1) at afvise til arkiv eller 

2) at afvise til genindsendelse.  

Godkendes blanketten, skal den underskrives med virksomhedens digitale signa-

tur og blanketten sendes først på dette tidspunkt til ØSC Løn. ØSC Løn modtager 

således kun blanketter, som er funktionsadskilt kontrolleret af to personer med 

digital signatur tildelt af virksomheden og 2. godkendt af en person med adgang til 

ØSC Lønportalen. 

Afvises blanketten fremkommer der et kommentarfelt, hvor begrundelsen for 

afvisningen skrives. Blanketten sendes tilbage til indsenderen, som kan læse be-

grundelsen for afvisningen. Hvis blanketten er ”afvist til genindsendelse”, sendes 

den tilbage til indsenderen af blanketten. Indsenderen kan nu rette i blanketten og 

evt. vedhæftede bilag og sende blanketten til godkendelse på ny. Andre personer 

med virksomhedens digitale signatur og dermed adgang til ØSC Lønportalen kan 

også tilgå blanketten, rette i den og genindsende til 2. godkendelse. 

2. godkender, har adgang til at se blankettens fulde tekst og vedhæftede filer, men 

kan ikke redigere i disse eller vedhæfte nye filer. 

Godkendes en blanket ikke i løbet af 3 mdr. fjernes den automatisk fra ØSC Løn-

portalen. 

Kvittering for indsendelse af blanket, er en pdf-fil med informationer fra blanket-

ten og synlig 1. og 2. godkender. Kunden modtager en kvitteringsmail der inde-

holder blanket, bilag og kvitteringspdf´en.  
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I ØSC Lønportalen findes også to blanketter til håndtering af brugerrettighedssty-

ring jf. afsnit om brugeradministration. 

4 blankettyper er undtaget fra 2. godkendelse, da disse blanketter ikke har en løn-

mæssig virkning. De 4 blankettyper omfatter: 

 Raskmelding 

 Sygemelding 

 Anmeldelse af barsel 

 Indberetning af FRAV eller ISOLA 
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Vejledning til ØSC Lønportalen 

Kunden tilgår ØSC Lønportalen gennem Statens Administrations hjemmeside ved 

at logge ind med virksomhedens digitale signatur.  

Figur 2. Log-in til ØSC Lønportalen.
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Kunden har nu adgang til ØSC Lønportalen, hvor man kan se en oversigt over 

alle blanketter, se hvor mange blanketter der er indsendt, og hvor mange blanket-

ter der afventer 2. godkendelse.  

Figur 3. Oversigt over blanketter i ØSC Lønportalen.
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Den person som 2. godkender en given blanket, kan nu åbne blanketter til god-

kendelse og se både blanket og vedhæftede filer. Vedkommende har nu valget 

mellem at afvise eller godkende blanketten. 

Navnet på indsender fremgår på oversigten. Systemet er spærret for godkendelse 

af egne blanketter. 

Figur 4. Oversigt over blanketter der afventer 2. godkendelse.

 

2. godkender trykker på ”Rediger formular” for adgang til at godkende eller afvise 

blanket. 

Figur 5. 2. godkenders adgang til godkendelse eller afvisning af blanket.
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Figur 6. Godkendelse eller afvisning af blanket.

 

Godkendes blanketten bliver den sendt direkte til ØSC Løn, hvor den modtages 

direkte i lønarkivet. 

Afvises blanketten til arkiv, eller afvises den til genindsendelse, skal begrundelsen 

skrives i kommentarfeltet og blanketten returneres til indsenderen. Indsenderen 

skal derefter åbne blanketten, læse kommentaren og rette i blanketten, før den 

igen fremsendes til 2. godkendelse. Andre personer med virksomhedens digitale 

signatur og dermed adgang til ØSC Lønportalen kan også udføre denne rolle. 

Figur 7. Viser blanket afvist til 2. godkendelse.

 

Blanket-arkivet indeholder alle indsendt, afvist og godkendte blanketter. Blanket-

terne slettes efter 3 måneder fra oprettelsesdatoen. 
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Figur 8. Oversigt over alle indsendte blanketter.
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Brugeradministration 

Kunden har ansvar for administrationen af brugerrettigheder i ØSC Lønportalen. 

I ØSC Lønportalen findes der to blanketter til håndtering af dette: En oprettel-

sesblanket og en nedlæggelsesblanket. 

Figur 9. Forskellen mellem nuværende proces og kommende proces.  
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Ved den nye proces kan kunden trækkes en bemyndigelsesliste direkte fra ØSC 

Lønportalen. 
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Ved ibrugtagning af ØSC Lønportalen skal en bemyndigede person fra institutio-

nen sende en blanket (Andre indberetninger) med følgende tekst i indberetningen: 

”Oprettelse af første bruger til ØSC Lønportalen”. Af blanketten skal det fremgå, 

hvem der skal oprettes som den første bruger til ØSC Lønportalen. Vedkommen-

de, som skal oprettes, skal herefter udfylde og indsende en oprettelsesblanket i 

ØSC Lønportalen, som kan tilgås via nedenstående link (http://www.statens-

adm.dk/osc). Vedkommende bliver oprettet som 2. godkender, og kan herefter 

godkende blanketter til oprettelse af andre brugere i ØSC Lønportalen. 

Figur 10. Oprettelse af første brugerblanket i ØSC Lønportalen  

 

http://www.statens-adm.dk/osc
http://www.statens-adm.dk/osc
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Figur 11. Indsendelse af første brugerblanket i ØSC Lønportalen  

 

Alle medarbejdere med rettigheder til 2. godkender, kan nu godkende oprettelses- 

og nedlæggelsesblanketter ligesom alle andre blanketter – og dermed godkende og 

slette brugere.  

Ny 2. godkender 

Når en ny 2. godkender skal oprettes vil den pågældende bruger først indsende en 

brugeroprettelsesblanket.  

Hos brugeradministratoren vil det fremgå, at blanketten afventer behandling.  

  

Ved at trykket på det yderste ikon til højre vil man kunne se de blanketter, som 

afventer behandling. Herefter vælges   
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Formularen åbnes og personens navn og organisation vil fremgå, hvorefter man 

kan fortsætte til næste skridt ved at vælge ”rediger formular” eller afvise personen, 

såfremt denne ikke skal være 2. godkender. 
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Efter at have valgt rediger formular vil brugeroprettelsesblanketten skulle bekræftes 

og underskrives med digital signatur af brugeradministratoren.  

 

 

Brugeren vil herefter være godkendt som 2. godkender. 

Blanketterne til brugeradministration (blanketterne ”opret bruger” og ”slet bru-

ger”) opbevares i 5 år i ØSC Lønportalen og kan eksporteres til Excel som doku-

mentation for brugerrettigheder på et givent tidspunkt. Derudfra kan kunden 

danne en bemyndigelsesliste 5 år tilbage. 
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Arkivering af kvittering 

Kunden modtager en mail som kvittering for indsendelse af blanket. Kvitteringen 

indeholder blanketten med tekst, bilag som er vedhæftet og en pdf-fil med synlige 

signeringer fra indsender og 2. godkender. 

Kvitteringen importeres endvidere til lønarkivet i ØSC Løn. 

Kunden kan arkivere kvitteringen i eget arkivsystem, som dokumentation for ind-

sendelse af blanket og funktionsadskilte kontrol af blankettens indhold. 

Figur 11. Kvittering med synlige 2 signeringer.

 

Roller 

Der er mulighed for at indtage rollen som både indsender og 2. godkender, når 

man er oprettet i ØSC Lønportalen, men man kan kun indtage den ene af rollerne 

i forhold til den enkelte blanket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Side 16 af 16 

 

Figur 12. Funktionsadskilte roller  
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Systemunderstøttelsen betyder at man enten kan varetage rollen som indsender 

eller 2. godkender. 


