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Litt om SPK

• Tjenestepensjon for statlige ansatte

• Ca 380 ansatte

• Litt over 70 på IT-siden + ca 40 innleide utviklere / konsulenter

• 3 forretningsstøtteteam lager løsninger for våre hovedprosesser

• Utviklingsteam stabile – følger sine løsninger/tjenester over tid



Fysisk plassering



IT-sourcingstrategi

• SPK skal ha en vesentlig kapasitet og relevant IT-kompetanse 
internt for differensierende og SPK-spesifikke
forretningsprosesser knyttet til premie og pensjon. 
Forretningsdomenekunnskap i kombinasjon med IT-kompetanse er 
spesielt viktig (…)



Sourcing av utviklere i SPK

• Egne utviklere med dyp teknisk- og domeneforståelse
• Innleide utviklere - konsulenter 

– Variasjon i behov
– Tilfører kompetanse og erfaring

• Blandede utviklingsteam med faste ansvarsområder over tid
– 2-3 SPK-ansatte – 6-5 konsulenter i hvert team
– Egne ansatte bidrar til kontinuitet

• For tiden 40% / 60%-fordeling egne/innleide
– Gjerne motsatt!
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HVORDAN KOM VI HIT?



1999 – én leverandør

• MP – medlemspensjonssystemet
• Fra programmere til systemutviklere 



2006 – Avtaler med 5 leverandører

• Web, Java, XP, CI
• Flere leverandører å spille på



2006-2007 – SFINX-prosjektet

• Pensjonspremie- og avsetningsberegning – ekstern tjeneste
• Forberedelse til Perform



2008

• MP-forvaltning outsourcet
• SPK-Interaktiv outsourcet

• PERFORM
– Arbeidspakker på målpris til to (tre) leverandører



2011

Kompetanseløken Sentralt

• Systemutvikling pensjon, 
premie, kjerneteknologi

Lenger ut
• PUMA-GUI
• SPK-Interaktiv



2012 – SPK-modellen

• PERFORM ferdig

• Forvaltning og utvikling i samme team



2015

• 4 år siden 2011 – rammeavtaler må skiftes
• Nye avtaler for 6 år (2+2+2)
• Potensielt alle konsulenter byttet over 6 måneders periode

– Smertefullt i «produktteam»!

• Øker leveransetakten
– Fra 3+10ish til så ofte vi klarer



Endringsevne
Flyt



-> 2019

• Front-end sentralt
• Premie viktig
• Leveransetakt



2019 – kontinuerlig endringsevne

• Marked hvor utviklere kan velge og vrake
• Egne utviklere er viktigere enn noen gang
• Ønske og behov for konsulenter på 2-3 års oppdrag
• Rammeavtaler og konsulentmegleravtaler



Hva er kjernekompetanse?

• Alt som står i veien for teamene i det daglige må vi kunne håndtere 
selv!



Teknisk forståelse og domenekompetanse
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Offshore, Outsourcing and 
Backsourcing

A Short Survey



Overall Experience

Current position Current company



Organisation size



Locations

0 50 100 150 200 250 300 350

In Norway

In nearby countries (Europe)

Offshore (outside Europe)

Average Max



Client vs Provider



Outsourcing experience



How do we develop?



How do we collaborate?



Where it is developed?



Success in 
Offshore and 
Nearshore



Backsourcing



Experience in Backsourcing



Success in Backsourcing



Reasons for Backsourcing



Most important reasons
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Regain control ...

Getting access ...

Improve the service ...

Solve contract issues

Saving unexpected costs

first second third fourth fifth


