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Statens pensjonskasse er Norges største leverandør av 
offentlig tjenestepensjon 

Vi forvalter pensjonsrettigheter på nærmere 384 milliarder kroner for 
1 600 virksomheter og 990 000 tidligere og nåværende ansatte i stat, 
skole, forskning, apotek og organisasjoner. 

 

… og vi har mer enn 300 ulike brev og skjemaer  

 

pensjon          gunstige lån    forsikring 



Hvordan gjøre noe vanskelig enkelt å 
forstå? 

• … uten at det blir pensjonsfaglig og juridisk feil? 

 

• Støtten, og kanskje sparket i baken fra Klart språk i 
staten, ga oss det lille ekstra som gjorde det mulig å 
komme i gang med et pilotprosjekt 2008/09.  

 

• For oss ble klart språk noe mer enn skriving.  



Vi ville ha gode eksempler  

• Vi (3 stk.) kartla og prioriterte 20 brev og 2 skjemaer. 

• Vi skulle trekke inn aktuelle ressurser ved behov  

– og vi trakk inn mange... 

 

• Med ekstern hjelp forbedret vi innholdet. 

 

• Vi ville ha gode eksempler! 

• Vi fikk gode eksempler på ulike typer brev! 



Retningslinjer og opplæring  

• Vi utarbeidet ”Retningslinjer for utforming av brev i 
Statens pensjonskasse”. 

• Vi holdt skrivekurs for saksbehandlere. 

• Vi begynte mer systematisk å legge ut språktips på 
intranett.   



Gode eksempler, men også …  

• Vi skaffet oss viktig erfaring rundt selve 
brevprosessen: 

– Hvilke roller eksisterer i prosessen? 

– Hvordan skal vi samarbeide? 

– Hvem eier brevene? 

– Hvem kan bestemme?  

– Hvor mange bør delta? 

– Hvor lang tid er det rimelig å bruke?  

 

• Vi gjorde oss en del erfaringer av en slik karakter at vi 
måtte finne noen nye løsninger. 

 



Et brev er ikke ferdig før det er tatt i 
bruk  

• Vi hadde startet som et innholdsprosjekt. 

 

• Vi klarte ikke å ta alle de nye brevene og skjemaene i 
bruk fordi vi ikke hadde ressurser til teknisk 
implementering.    



Stein på stein…  

• Vi identifiserer utfordringene – prøver å tenke langsiktig – 
tar erfaringene våre aktivt i bruk - gjør nødvendige 
justeringer – og bygger stein på stein 

 

 

2008/09 

2010 

2011 

2012 



Prosjekt brev/skjemaer 2010-2012 

• Vi jobber uten ekstern hjelp! 

 

• Vi har en prosjekteier i toppledergruppen. 

• Vi rapporterer til en styringsgruppe. 

 

• Vi har et mandat som er svært detaljert og godt 
forankret i toppledelsen. Dermed er også 
konsekvensene for de ulike avdelingene forankret. 

– Ressurser… (vedlegg i mandatet)… 

 

 

 

 

 



Mandatet - prosjekt brev og skjemaer  

• Vi skal bidra til at brev og skjemaer i Statens 
pensjonskasse  

– er utviklet på mottakerens premisser 

– er faglig korrekte og har et godt og klart språk 

– fungerer som vi ønsker   

– gir mer fornøyde kunder og medlemmer - og et godt 
omdømme  

 



 Mandatet - prosjekt brev og skjemaer 

• Vi skal forbedre innhold og teknisk implementere så 
mange brev og skjemaer som de tildelte ressursene 
tillater.  

• Vi skal sørge for at Statens pensjonskasse får god 
oversikt over alle brev og skjemaer. 

– Faglig status 

– Språklig status  

– Forretningsmessig status  

• Vi skal bidra til kompetanseheving hos medarbeiderne. 

 



Retningslinjer for roller og samarbeid 

• For å oppfylle kravene i mandatet smidig og greit, 
utviklet vi ”Retningslinjer for standardiserte brev og 
skjemaer”. Vi fikk dermed føringer for 

– brevprosessen m/deltakere fra 

• fag  

• juridisk 

• kommunikasjon 

• IT 

– eierskap 

– roller 

• Retningslinjene er forankret i toppledelsen og skal leve 
også etter at prosjektet er avsluttet. 



 
Steg i arbeidet med å utvikle brev  
 

Initiere behov 
for endring 

Eier 

Forbedre Kvalitetssikre 
Godkjenne 

Eier 
Implementere 

Fag, juridisk og kommunikasjon skal 

sammen forbedre og kvalitetssikre 

innholdet i et brev eller skjema. 

Eier skal vite når det er 

faglige grunner til å 

endre et brev eller 

skjema. 

Eier har en ressurs i 

grensenittet mot teknisk 

implementering og 

innholdstester brev og 

skjemaer. 

Eier skal godkjenne 

et brev eller skjema 

før det går til teknisk 

implementering. 



Kartlegging og prosjektplaner 

• Vi kartlegger overordnet brevene og skjemaene i SPK. 

• Vi prioriterer å endre innhold på grunnlag av 

– nytt regelverk og nye rutiner 

– spesielt dårlig språk  

• Hvert halvår lager vi detaljerte 

– kartlegginger 

– prosjektplaner på grunnlag av kartleggingene  

• Vi forbedrer innhold og implementerer.  

 

• Regelmessige statusmøter er viktig! 



Opplæring og forankring 

• Vi utarbeider ”Slik skriver vi brev”. 

• Vi holder flere skrivekurs.  

• Vi holder kommunikasjonskurs. 

• Vi legger fortsatt ut språktips på intranett.  

• Vi presenterer prosjektet 

– i avdelingene i organisasjonen   

– på intranett 

 

 



Hvilke utfordringer har vi hatt? 

• Hvordan gjøre noe vanskelig enkelt å forstå uten at det 
blir pensjonsfaglig og juridisk feil. 

• Brukertesting er krevende. 

• Antall brev og skjemaer er stort. 

• Regelverk og rutiner er i endring. 

• Avtalte ressurser er ikke alltid disponible til rett tid.  

• Respekten for retningslinjene er varierende. 

 

• Det er utfordrende å sikre forankring på alle nivåer i 
organisasjonen. 

 



Hvilke utfordringer har vi hatt? 

• Vi må tørre å levere et brev vi mener er ferdig. 

 

• Alle, både ledere og andre 

– skriver forskjellig 

– mener noe om skriving, og mener de kan skrive 

– gir tilbakemeldinger på hva som helst - når som helst 

 

 



Hvilke utfordringer har vi hatt? 

• Teknisk implementering er krevende!  

– Flere tekniske brevløsninger parallelt   

– Maskinelle brev 

– Halvmaskinelle brev 

• Vi implementerer nye brev og sanerer de gamle. 

• Mange personer er involvert på en eller annen måte. 

 

 



Linjen overtar –                                
fra prosjekt til tverrfaglig driftsoppgave 

• Vi skal til enhver tid ha god oversikt over alle brev og 
skjemaer - og hvilken status de har. 

 

• Vi skal ha på plass et smidig og godt apparat for å 
ivareta prosessen ”Å endre eller lage nye brev og 
skjemaer”. 

 

• Vi må sikre god koordinering 

– mellom alle de som jobber med innhold 

– i grensesnittet mellom innhold og teknisk implementering  

– mellom teknisk implementering og testing 

 



Mer enn 8 000 brev i måneden… 

• Å ha gode brev og skjemaer krever ressurser. 

• Å jobbe med brev og skjemaer er en kontinuerlig 
prosess. 

 

• Husk at et brev ikke er ferdig før det er tatt i bruk! 

 

 

 

 

 

 


