
  
  
 
  

 

Retningslinjer for standardiserte brev og skjemaer  
 
Hensikt og omfang 
Retningslinjene skal sikre at standardiserte brev og skjemaer i Statens pensjonskasse  

• er utviklet på mottakerens premisser 
• har godt og klart språk  
• er faglig korrekte 

Med ”standardiserte” mener vi maskinelle og halvmaskinelle brev i MP (Puma) og manuelle brev i 
for eksempel Fagportalen.  
 
Steg i arbeidet med å videreutvikle-/utvikle nye brev 
 
 
 
 
 
 
    Eier                           Utfører                            Kvalitetssikrer                  Eier                                    Eier 
                                                                                                                                                                       IT                       
                                       
Roller 
 

Beskrivelse  

Eier  Alle brev har en eier.  
Eier er ansvarlig for å initiere endringer i gamle brev og i tillegg få laget nye. 
Eier skal også sørge for at nye brev blir tatt i bruk. 
Eier skal holde en oppdatert oversikt over sine brev med status og prioritert 
rekkefølge.  

Utfører  Utfører er ansvarlig for både endringer i gamle brev og nye brev. Dette betyr 
både faglig, språklig og IT-teknisk.  

Kvalitetssikrer  
 

Kvalitetssikrer er ansvarlig for faglig innhold og språk i tillegg til ev. 
brukertesting. 

 
 
Eiere av brev og skjemaer 
 

Beskrivelse 

Pensjoneringsområdet 
Ansvarlig:  
Seksjon fag- og systemutvikling 

Pensjoneringsområdet er eier av brev knyttet til sin del 
av pensjoneringsprosessen.  
  

Kunde- og markedsområdet 
Ansvarlig: 
 

Kunde- og markedsområdet er eier av brev knyttet til 
sin del av pensjoneringsprosessen. (Det vil si den delen 
som sikrer grunnlagsdata før pensjonering.)  I tillegg er 
de eier av brev knyttet til kunde- og 
medlemsdataprosessen- og betjenings- og  
låneprosessen. 

Forsikrings- og produktområdet 
Ansvarlig: 

Forsikrings- og produktområdet eier alle brev knyttet til 
premie- og oppgjørsprosessen og forsikringsprosessen. 

Kapitalforvaltningsområdet 
Ansvarlig: 

Kapitalforvaltningsområdet eier alle brev knyttet til 
kapitalforvaltning. 

Virksomhetsstyringsområdet 
Ansvarlig: 

Virksomhetsstyringsområdet eier alle brev knyttet til 
virksomhetsstyring. 

Identifisere 
behov for 
endring  

 
Forbedre 

 
Kvalitetssikre  

 
Godkjenne 

 
Implementere 



 

HR-området 
Ansvarlig: 

HR-området eier alle brev knyttet til personal og 
rekruttering. 

 
 
Deltakere i arbeidsprosessen   Rolle Beskrivelse 

 
Eier (jf. tabell over) Eier 

Utfører 
Kvalitetssikrer 

Eier er ansvarlig for å initiere endringer i 
gamle brev og i tillegg få laget nye. 
Eier er ansvarlig for kvalitetssikring og 
godkjenning av faglig innhold i endrede 
gamle- og nye brev. Hvis eier mener et 
samarbeid med juridisk seksjon er 
nødvendig for det faglige innholdet, er eier 
ansvarlig for dette samarbeidet.   
Eier er ansvarlig for grensesnitt mot IT-
området (kravspesifikasjon,  testing osv.). 
Eier er ansvarlig for implementering. 

Juridisk seksjon Utfører 
Kvalitetssikrer 

Juridisk seksjon er ikke eier av brev, men 
har en viktig fagrolle som virksomhetens 
advokatkontor. I noen tilfeller kan juridisk 
bidra til å identifisere behov for endring. Da 
er rutinen å melde fra til området som eier 
brevet. Juridisk vil i praksis samarbeide med 
eier når brevet skal forbedres. Det sparer 
tid senere i prosessen. Faglige avklaringer 
skal skje i dialog mellom eier og juridisk. 
Juridisk vil også ha en viktig 
kvalitetssikringsrolle når forslag til forbedret 
brev foreligger.  

IT-området Utfører IT-området er ansvarlig for å estimere 
implementerings-kostnader, grensesnitt 
mot eier (kravspesifikasjon, testing osv.) og 
å implementere godkjente brev.   

Kommunikasjonsområdet  
 

Utfører 
Kvalitetssikrer 
Ev. brukertesting 

Kommunikasjonsområdet er ansvarlig for å 
utforme og forvalte den språklige profilen i 
Statens pensjonskasse. 
Kommunikasjonsområdet er ansvarlig for at 
brevene til Statens pensjonskasse er 
utformet med klart og brukervennlig språk 
og på mottakerens premisser. 
Kommunikasjonsområdet er 
koordineringsansvarlig for at Statens 
pensjonskasse har en total oversikt med 
status over alle brev. Oversikten skal 
inneholde faglig- og språklig status i tillegg 
til forretningsmessige mål. 

 
 
 
 


