
 
BESLUTNINGSNOTAT  
 
Til:    toppledelsen  
Fra:     kommunikasjonsområdet 
Dato:    … januar 2011 
Kopi:   prosjektleder … og …, leder styringsgruppe … 
 
Prosjektmandat for brevprosjektet 2011 
 

1. Bakgrunn 
Brev er en av de viktigste kanalene Statens pensjonskasse har til våre bedriftskunder og 
medlemmer. Gjennom hele 2010 har prosjektet ”Brev og skjemaer 2010” jobbet systematisk med 
å sikre at våre brev og skjemaer gir korrekt informasjon og er brukervennlige. Prosjektet har i 
forkant kartlagt hvilke brev som finnes. Arbeidet har vært større enn forventet av flere grunner, 
men ikke minst pga. teknisk relaterte ad hoc-oppgaver fra Perform og fordi prosjektet fikk tildelt 
midler til teknisk implementering mai 2010. Kompleksiteten rundt teknisk implementering har 
vært utfordrende og svært tidkrevende. Vi har fortsatt en lang vei å gå før vi har gode og 
oppdaterte brev i Statens pensjonskasse. Det er kartlagt at vi har totalt ca. 300 brev, hvorav ca. 
130 har blitt forbedret i ulik grad i 2010. Toppledelsen har derfor vedtatt å videreføre prosjektet i 
2011. Dette prosjektmandatet skal tydeliggjøre prosjektets mål, leveranser og organisering i 2011. 
 

2. Mål med tiltak 
Brevprosjektet 2011 skal bidra til:  

1. at Statens pensjonskasse har oversikt over og kjenner status på alle brev og skjemaer, 
inkludert hvem som er eier av og ansvarlig for det enkelte brev 

2. å fjerne unødvendige eller utdaterte brev (økt fokus i 2011) 
3. korrekte og mer brukervennlige brev og skjemaer 
4. at våre bedriftskunder og medlemmer opplever våre brev som bedre og mer relevante 

(økt fokus i 2011) 
5. at våre bedriftskunder og medlemmer reagerer slik vi ønsker på viktig informasjon  
6. å bidra til bedre datakvalitet, mer kostnadseffektiv betjening og mer fornøyde kunder 
7. bedre omdømme for Statens pensjonskasse  
8. økt forretningsforståelse og kommunikasjonskompetanse hos medarbeidere som jobber 

med brev, i tråd med vår betjeningsstrategi og kommunikasjonsstrategi (økt fokus i 2011) 
 

3. Beskrivelse av tiltak 
I 2011 skal brevprosjektet ha spesielt fokus på å identifisere overflødige brev som kan slettes, 
brukertesting av nye brev og at våre brev bidrar til å nå våre forretningsmessige mål. 
 
Brevprosjektet har som mål å oppdatere og forbedre ca. 160 brev (estimat) og opp mot 20 
skjemaer (estimat) i 2011. Endelig antall avhenger av kapasitet og prioriteringer. Eierne av brev 
og skjemaer bestemmer hvilke brev og skjemaer som skal prioriteres. Oversikt over prioriterte 
brev for første halvdel av 2011 skal være klar 30.01.2011, mens oversikten over brev som skal 
forbedres siste halvår skal være klar 30.08.2011. 
 
Prosjektleder skal videreutvikle og oppdatere oversikten over brev og skjemaer med 
statusbeskrivelse. Oversikten utvikles i samarbeid med områdene. Brevene til Pensjonsordning 
for apotekvirksomhet vil også bli inkludert i oversikten. Oppgaven er løpende og bør videreføres 
også etter 2011. 
  

 



  

4. Fremdriftsplan og organisering 
Prosjektleder … i kommunikasjonsområdet er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og 
rapportering på prosjektet. Kommunikasjonsdirektør er prosjekteier. Prosjektet rapporterer til 
Styringsgruppe … gjennom prosessleder for kunde- og medlemsdataprosessen.  
 
Ressursene fra linjen tas fra ordinær drift (som i 2010), med unntak av prosjektledelse og språklig 
forbedring, som er dekket av ekstramidler. Eier av brev og skjemaer i pensjoneringsområdet og 
kunde- og markedsområdet forpliktet seg til å stille hhv. … og … prosents stilling i 2010 fordelt 
på flere fagpersoner. I tillegg stiller de med til sammen … prosent i grensesnittet mot IT. Vi ser 
for oss samme ressursbehov i 2011. 
 
IT-området er ansvarlig for å implementere brev og skjemaer. I 2011 må brevprosjektet 
koordinere implementering av reviderte brev med arbeidet som gjøres med å flytte brev fra 
gammel til ny brevløsning. Denne koordineringen har prosjektleder og teamleder IT allerede 
påbegynt, og den vil fortsette i begynnelsen av januar 2011. Dette er en viktig brikke i den 
detaljerte prosjektplanen som legges i januar 2011. … timer tas fra forvaltning og koordineres av 
teamleder IT.  Arbeidet med flytting av brev fra gammel til ny brevløsning rapporteres altså til 
styringsgruppe … som en del av brevprosjektet. 
 

5. Fordeler og ulemper med tiltak 
Fordeler: Se beskrivelse av mål under punkt 2.  
 
Ulemper: Prosjektet krever ca. .. stillinger i 2011. Ressurser i pensjoneringsområdet, kunde- og 
markedsområdet og juridisk seksjon er en omprioritering innenfor eksisterende rammer, som går 
på bekostning av andre oppgaver.  
 

6. Risiko 
Oppdatering av innholdet i et brev er ikke nødvendigvis det samme som å forbedre brevet. I 
2010 gjorde tidspress og avhengigheter til leveransetidspunkter i Perform at det i realiteten var 
umulig å forbedre en rekke brev som ble oppdatert og pensjonsfaglig korrigert. Flere av disse 
brevene har fortsatt vesentlige mangler. Tidsfaktoren blir trolig en mindre risiko i 2011 enn i 
2010. Brevprosjektet er avhengig av at breveier bidrar med kompetente prosjektmedarbeidere 
som har fått dedikert tid til arbeidet.  
 
Koordineringen mellom brevprosjektet og arbeidet med å flytte brev fra gammel til ny 
brevløsning kan bli utfordrende. Vi tror det gode samarbeidet som er etablert mellom 
brevprosjektet og ITO i 2010 gjør at risikoen for manglende koordinering er lavere enn i 2010. 
   

7. Forslag til vedtak  
Ledermøte slutter seg til forslag om mandat for brevprosjektet 2011. Saken er drøftet med de 
mest berørte partene. Alle som har forpliktet seg til å levere ressurser (se vedlegg 1), støtter 
mandat. Disse er: 
• IT-området v/…   
• Pensjoneringsområdet v/… 
• Kunde- og markedsområdet v/… 
• Juridisk seksjon v/… 
• Kommunikasjonsområdet v/… (prosjekteier) og … (prosjektleder)   
• Styringsgruppe … v/… 
 
 



  

VEDLEGG 1:  
 

A. FORSLAG TIL ALLOKERTE RESSURSER TIL 
BREVPROSJEKTET 2011 

 
Rolle Person  Ressursallokering 

Prosjektleder  … kommunikasjonsområdet … prosent 

Pensjoneringsområdet … 
andre fagressurser 

… prosent 
… prosent 

Kunde- og markedsområdet … 
andre fagressurser 

… prosent  
… prosent 
(… prosent totalt) 

Grensesnitt mot IT for både 
pensjonerings- og kunde- og 
markedsområdet  

… … prosent 

IT …, teamleder pensjoneringsprosessen   

Juridisk seksjon … … prosent 

Nynorskoversetting … (ekstern konsulent) ca. … prosent 

 
 

B. PROSESSORGANISERING OG PROSJEKTMEDLEMMER 
 

• Prosjektleder: … 
 
Prosjektdeltakere i pensjoneringsområdet: 

• 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/…  

o … (ekstern) 
• Godkjenne: 

Eier v/… 
• Implementere:  

Eier - grensesnitt mot IT v/… 
IT v/teamleder …(og ressurs …)  

 
 
Prosjektdeltakere i kunde- og markedsområdet: 

• Identifisere behov for endring: 
Eier v/… 

• Forbedre:  
Eier v/… (og andre aktuelle ressurser fra kunde- og markedsområdet) 



  

• Juridisk seksjon v/…  
Kommunikasjonsområdet v/…  

• Kvalitetssikre:  
Eier v/… (og andre aktuelle ressurser fra kunde- og markedsområdet)-: 

• Juridisk seksjon v/…  
• Kommunikasjonsområdet v/…  

o … (ekstern) 
• Godkjenne: 

Eier v/…  
• Implementere:  

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