
Citat dias 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 ‘Citat dias’ (uden 

baggrundsfarve) 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. 
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Titel og indholdsobjekt 

(uden baggrundsfarve) 

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 Logo blå’ for at 

anvende logo blå bag-

grund 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. 

LetBlanket-projektet 

Væsentligste adresserede problemstillinger 
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Problem Løsning 

Utilfredsstillende service Service-managenmentsystem 

Djøficering – manglende 

praksisviden i KL 

Tættere og dybere involvering af 

faglige eksperter – ”faglige fyrtårne” 

PDF’en utidssvarende og 

utilstrækkelig som formidler af 

forretningsviden 

Forretningsviden dokumenteret i 

standardnotationer 

Proces – regler – data 

- Bedre borgervejledning 

track&trace 

 



Titel og indholdsobjekt 

(uden baggrundsfarve) 

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 Logo blå’ for at 

anvende logo blå bag-

grund 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. 

Scope 
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Blanketter 

EDS 

LetBlanket Blanket-classic 
Vedligeholdes af 

LetBlanket 



Titel og indholdsobjekt 

(uden baggrundsfarve) 

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 Logo blå’ for at 

anvende logo blå bag-

grund 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. 

Strategisk  
betydning for Kommunerne 

• Kommunalt ejet, kontrolleret og vedligeholdt 
forretningsviden 

• Flere leverandører (lavere markedsindtrængningstærskel) 

• Platformsuafhængig – større innovation 

• Billigere udvikling – rentabelt ved samarbejde mellem 
færre kommuner 

• Bedre grundlag for at stille krav til leverandører 

• Bedre løsninger med procesvejledninger – track & trace 
mv. 
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