
Titeldias Grøn 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Titeldias’ for at 

fjerne baggrundsfarve på 

dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 

Arkitekturstyring  
og rammearkitektur 

Et tværgående tema i  

den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016 – 2020  
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Titel og indholdsobjekt 

Lilla 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Titel og indholds-

objekt’ for at fjerne bag-

grundsfarve på dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 

Pejlemærker / målsætninger for 
fremtidens arkitekturstyring? 

Et sammenhængende Danmark 

 

• ‟Min kommune” 

• Vi sætter borger og virksomhed i centrum 

• Vi møder borgeren, hvor borgeren er 

• Vi skaber en transparent kommunal sektor 

 

• Bæredygtig digitalisering med langsigtet værdi 

• Vi omsætter teknologi til værdi 

• Vi arbejder aktivt med at skabe værdi med data 

• Vi samarbejder med et åbent og innovativt leverandørmarked 

• Vi tager ansvar for fremtidens tekniske gæld 
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Titel og indholdsobjekt 

Rød 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Titel og indholds-

objekt’ for at fjerne bag-

grundsfarve på dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 

Indsatser? 

• Den fælleskommunale rammearkitektur 2.0 

• Flere forretningsområder 

• Fælles konsolidering 

• Realiseringsstrategier og lokal forankring af it-
arkitekturstyring 

• Skabe rammerne for et åbent og innovativt leverandørmarked 

• Modeller for realisering 

• Lokal forankring 

• Fra data til værdi 

• Hvordan omsætter kommunerne de teknologiske muligheder til værdi 

for sig selv og det omkringliggende samfund? 

• Modstandsdygtig arkitektur 

• Datasikkerhed 

• Robusthed 
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