
 
BESLUTNINGS- 
NOTAT  
 
Til:    toppledelsen 
Fra:     kommunikasjonsområdet 
Dato:    … 
Kopi:   prosjektleder … 
 
Prosjektmandat for ”Brev og skjemaer 2010”, delprosjekt 2 
 

1. Bakgrunn 
Prosjektet ”Brev og skjemaer 2010” skal ivareta at Statens pensjonskasses brev og skjemaer gir 
korrekt informasjon og er brukervennlige. Siden januar 2010 har delprosjekt 1 jobbet med brev 
som må endres på grunn av nytt regelverk i pensjonsreformen. Dette mandatet handler om 
delprosjekt 2, som tar for seg øvrige brev hvor innholdet er utdatert, ikke korrekt og vanskelig å 
forstå. Brevene og skjemaene kan ikke anses som levert før de er ferdig implementert i våre 
systemer og tatt i bruk av våre medarbeidere. Brev og skjemaer skal foreligge både på bokmål og 
nynorsk. 
 

2. Mål med tiltak 
Delprosjekt 2 skal bidra til:  

1. korrekte og mer brukervennlige brev og skjemaer  
2. at våre bedriftskunder og medlemmer forstår og reagerer på viktig informasjon 
3. å sikre bedre datakvalitet og mer effektiv betjening og ressursbruk i Statens 

pensjonskasse 
4. mer fornøyde kunder og medlemmer, og et bedre omdømme for Statens pensjonskasse 
5. kompetanseheving hos medarbeidere på å lage gode, brukervennlige brev - skriving av 

brev 
6. at Statens pensjonskasse har oversikt over og kjenner status på alle brev og skjemaer  

 
For å nå disse målene mest mulig effektivt, anbefaler vi å organisere også delprosjekt 2 som et 
tverrfaglig forvaltningsprosjekt med oppstart 01.06.2010. Oversikten over prioriterte brev og 
skjemaer er langt på vei utarbeidet.  
 

3. Beskrivelse av tiltak 
Prosjektet skal oppdatere og forbedre mer enn 60 brev og skjemaer (estimat). Endelig antallet 
brev avhenger av kapasitet. Eierne av brev og skjemaer, i dialog med prosjektleder hvis det er 
nødvendig, har ansvaret for å bestemme hvilke brev og skjemaer som skal prioriteres. Oversikt 
over prioriterte brev skal være sluttført 01.06.2010. 
 
Prosjektleder skal, så langt ressursmessige hensyn tillater det, lage en oversikt over alle brev og 
skjemaer med statusbeskrivelse. Oversikten utvikles i samarbeid med områdene. Aktiviteten løper 
gjennom hele 2010. 
 

4. Fremdriftsplan og organisering 
Prosjektleder … i kommunikasjonsområdet er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og 
rapportering på prosjektet. Prosjektleder rapporterer til kommunikasjonsdirektør, som er 
prosjekteier.  
 

 



 

Vi anbefaler at delprosjekt 2 rapporterer til Styringsgruppe portefølje, prosjekt og forvaltning på 
forvaltningstimer og økonomien forbundet med den tekniske implementeringen (totalt … timer) 
for å få styring med om ressursbruken fra IT går ut over andre forvaltningsoppgaver. Vi 
anbefaler ikke at Delprosjekt 2 rapporterer på bruk av eller finansieringen av andre linjeressurser.. 
 
Ressursene tas fra ordinær drift, med unntak av prosjektledelse og språklig forbedring, som er 
dekket av ekstramidler tilsvarende en hel stilling i 2010. Eier av brev og skjemaer i 
pensjoneringsområdet og kunde- og markedsområdet har forpliktet seg til å stille henholdsvis … 
og … prosents stilling ut 2010 fordelt på flere fagpersoner. IT-området er ansvarlig for å 
implementere brev og skjemaer. Timene tas fra forvaltning og koordineres av teamlederne. 
Behovet er estimert til … timer, hvorav … timer til pensjoneringsprosessen og … timer til 
kunde- og medlemsdataprosessen. Timene tas eksisterende rammer ved å omprioritere.  
 
Innen 15.05.2010 utpeker eier av de prioriterte brevene og skjemaene prosjektmedarbeidere og 
estimerer ressursbehov sammen med prosjektleder. 
 

5. Fordeler og ulemper med tiltak 
Fordeler: Se beskrivelse av mål under 2. Mål med tiltak. Det er en vesentlig omdømmerisiko for 
Statens pensjonskasse ved ikke å forbedre brev og skjemaer. I tillegg bidrar prosjektet til mer 
effektiv ressursbruk og mer fornøyde kunder og medlemmer. 
 
Ulemper: Prosjektet krever tilsvarende nesten … stillinger ut 2010. Ekstrainnsatsen tilsvarer ca. 
… stilling, siden prosjektlederstillingen allerede er på plass og er dekket økonomisk. Øvrige 
ressurser i pensjoneringsområdet og kunde- og markedsområdet er en omprioritering innenfor 
eksisterende rammer. 
 

6. Risiko 
Prosjektet er avhengig av at samtlige områder, spesielt IT-området, klarer å levere ressurser i en 
presset tid. Risikoen vurderes ikke som høy, siden teknisk implementering primært utføres av 
Steria og forvaltningstimene tas fra eksisterende rammer. IT-kapasiteten ikke vil gå på bekostning 
av andre prioriterte oppgaver.  
 
Vi må følge tett opp at forbedrede brev og skjemaer faktisk tas i bruk, slik at vi får effekt av 
investeringen. 
 
Det kan bli behov for noe ekstra midler til teknisk implementering og språklig forbedring. Da vil 
vi legge fram behovet for toppledelsen. Er det ikke rom for ekstra midler, må prosjektet 
prioritere innenfor eksisterende rammer. 
   

7. Forslag til vedtak  
Ledermøte slutter seg til forslag om mandat for delprosjekt 2.  
   
Saken er drøftet med de mest berørte partene. Alle som har forpliktet seg til å levere ressurser til 
delprosjekt 2, støtter forslag til mandat. Disse er: 
 
• IT-området v/… 
• Pensjoneringsområdet v/…  
• Kunde- og markedsområdet v/…  
• Juridisk seksjon v/… 
• Kommunikasjonsområdet v/… (prosjekteier) og … (prosjektleder)   
• Styringsgruppe … v/… 
 
 



 

 
Vedlegg 
 
Prosjektdeltakere i pensjoneringsområdet: 

• Prosjektleder: … 
• Identifisere behov for endring: Eier v/ … 
• Forbedre:  

Eier v/… (og andre aktuelle ressurser fra fag- og systemutvikling).  
Juridisk seksjon v/….  
Kommunikasjonsområdet v/…  

• Kvalitetssikre:  
Eier v/… (og andre aktuelle ressurser fra fag- og systemutvikling).  
Juridisk seksjon v/…  
Kommunikasjonsområdet v/...  

• Godkjenne: 
Eier v/… 

• Implementere:  
Eier - grensesnitt mot IT v/… 
IT v/teamleder …  

• Oversettelse til nynorsk: v/… 
 
 

Pensjoneringsområdet ved … med antatt ressursbehov på … prosent og øvrige fagressurser på 
antatt … prosent. I tillegg … grensesnitt mot IT-området med … prosent.  
 
Antatt ressursbehov er … prosent for … (Kommunikasjonsområdet)og … prosent totalt inn i 
prosjektet for … (Juridisk seksjon).  
 
Antatt ressursbehov for … (IT-området) er: Prosent fastsettes ikke.  
 
Prosjektdeltakere i kunde- og markedsområdet: 

• Prosjektleder: … 
• Identifisere behov for endring: Eier v/… 
• Forbedre:  

Eier v/… og: 
o  … (bedriftservice) 
o … (storkunder) 
o … (medlemsdata) 
o … (klargjøring) 
o … (personservice) 
o Andre? 

• Juridisk seksjon v/…  
Kommunikasjonsområdet v/…  

• Kvalitetssikre:  
Eier v/… og: 

o … (bedriftservice) 
o … (storkunder) 
o … (medlemsdata) 
o … (klargjøring) 
o … (personservice) 
o Andre? 

• Juridisk seksjon v/…  



 

• Kommunikasjonsområdet v/…  
• Godkjenne: 

Eier v/… 
• Implementere:  

Eier - grensesnitt inn mot IT v/… 
IT v/ teamleder …  

• Oversettelse til nynorsk: v/… (ekstern) 
  
Kunde- og markedsområdet ved … med totalt antatt ressursbehov på inntil … prosent i tillegg til 
grensesnitt mot IT-området. 
Antatt ressursbehov er … prosent for … (Kommunikasjonsområdet)og … prosent totalt inn i 
prosjektet for … (Juridisk seksjon).  
Antatt ressursbehov for … (IT-området) er: Prosent fastsettes ikke. .  
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