
  
 
 
 

 
Oppdragsbeskrivelse 

 
Statens Pensjonskasse (SPK) gjennomfører høsten 2008 et prosjekt som skal videreutvikle innhold og 
språklig fremstilling i skriftlig kommunikasjon med SPKs personlige medlemmer. Målet er å gjøre den 
skriftlige kommunikasjonen enklere og mer forståelig for medlemmene.   
 
Statens Pensjonskasse har kartlagt alle brev og skjemaer. På bakgrunn av dette er det gjort en 
avgrensning til 20 brev og to skjemaer som det skal jobbes videre med. Det skal også etableres 
retningslinjer som over tid kan innarbeides i resten av SPKs brevmasse. Konsulenten(e) skal bistå i 
dette arbeidet. Det er nedsatt en prosjektgruppe med tre representanter fra Statens Pensjonskasse, en 
representant fra Språktjenesten for statsorganer og en representant fra FAD. Det forutsettes et tett 
samarbeid med prosjektgruppen.  
 
Bakgrunn og formål 
 
Statens Pensjonskasse er en forvaltningsbedrift under Fornyings og administrasjonsdepartementet 
(FAD). SPK er Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon med nærmere én million 
personlige medlemmer og forholder seg til 1 600 ulike arbeidsgivere. Som medlem i Statens 
Pensjonskasse har man blant annet rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. På vegne 
av staten administrerer Statens Pensjonskasse også to forsikringsordninger: en gruppelivsordning og 
en yrkesskadeordning.  Ansatte i medlemsberettiget stilling og pensjonister som får pensjon fra 
SPK kan også søke om boliglån. For mer informasjon om pensjonsordningen, se www.spk.no 
 
Statens Pensjonskasses overordnede målsetting er ”rett pensjon til rett tid”. Dette forutsetter blant 
annet en god dialog med medlemmer. Ikke minst gjelder dette i forhold til gitte naturlige tidspunkt, 
for eksempel på det tidspunkt SPK får et nytt medlem, når et medlem går av med alderspensjon eller 
fratrer et arbeidsforhold med rett til medlemskap i SPK.   
 
Omfang – prosjektleveranse 
 
Sluttproduktet skal  
 

- inneholde forslag til språklig forbedring og eventuelt forslag til omstrukturering av 20 brev som er 

plukket ut på forhånd. Sluttproduktet skal være brev med brukervennlig og klart språk. Brevene skal 

dekke behovene Statens Pensjonskasse har for å gi og innhente nødvendig informasjon fra 

medlemmer. Brevene foreligger i dag på bokmål. Sluttproduktet skal foreligge på begge målformer.  

- inneholde forslag til språklig bearbeiding og oppsett av to eksisterende skjema (inkludert 

brukerveiledning). Skjemaene foreligger i dag på begge målformer. Også sluttproduktet skal foreligge 

både på  bokmål og nynorsk. De to skjemaene som er plukket ut er ”Søknad om uførepensjon” og 

”Søknad om AFP”. Begge skjemaene kan lastes ned fra www.spk.no 

- på bakgrunn av arbeidet med utvalgte brev; utarbeide forslag til prinsipper for klart og brukervennlig 

språk i SPKs brev til personlige medlemmer. Målet er at disse prinsippene skal kunne implementeres i 

resterende brevmasse, og være førende når nye brev skrives.  
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