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’Strategiske partnerskaber’ eller ’kæmpeudbud’?

Byens Netværk greb sommerens varme kartoffel og inviterede 
til pop up debat om Københavns Kommunes nye strategiske 
partnerskaber. Til at diskutere om Københavns Kommunes nye 
udbud er ’kærkomne, nytænkende innovationer’ eller 
’benspænd for kreativiteten’ – havde vi inviteret et stærkt panel 
af tænkere, provokatører, udviklere og politikere: 

• Rasmus Brandt Lassen, Byggechef i Københavns Kommune
• Henrik Garver, Direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører
• Louis Becker, Direktør og partner i Henning Larsen Architects
• Torben Liborius, Erhvervspolitisk Chef, Dansk Byggeri
• Karsten R.S. Ifversen, Arkitekturredaktør på Politiken
• Preben Dahl, Chefjurist Danske Ark
• Mikkel A. Thomassen, Partner i Smith Innovation
• Samt aftenens moderator Katinka Hauxner 

De aktuelle temaer blev udforsket, vendt på hovedet og fordøjet 
af skarpe argumenter, lækre forfriskninger og gode grin. Tag med 
på en fototur gennem aftenens argumenter, højdepunkter og 
hyggelige stemning.



Pop up debatten fandt sted i Republikkens kreative og 
inspirerende lokaler på Vesterbrogade. 



Lisbet Fibiger bød velkommen til 
Byens Saloner og det veloplagte 
panel, der skulle diskutere 
Københavns Kommunes nye 
udbud. 



Det diskussions-
lystne panel leverede 
en saglig og 
dramatisk debat med 
stærke  argumenter.  



Katinka Hauxner styrede med køligt overblik 
og  knivsskarpe bemærkninger dagens debat 
og arrangementets ’all-male’ panel. 



Inden debatten foldede sig ud, satte Katinka Hauxner fakta på plads 
– i en tête-à-tête med Byggechef i Københavns Kommune, Rasmus 
Brandt Lassen, som beskrev fordelen ved Københavns Kommunes 
nye udbud: 

”Vi vil gerne skabe en læringskultur omkring vores byggeri, som 
sikrer at vi lærer af hinanden og på tværs af projekter. Vi ønsker 
byggeri som er bedre, billigere og som bliver leveret til tiden”. 



Debatten var fyldt 
med rappe 
replikker,  
holdningsflyttende 
argumenter og 
gode grin. 



Pausen bød på netværk, refleksioner over aftenens emne, samt 
sandwich og kolde drikkevarer, så vi kunne gå friske ind til den 
videre debat.  



I debattens anden 
halvleg åbnede vi 
for spørgsmål fra 
gulvet. 



Tak til alle 
debattører, 
både panelet 
og publikum, 
for at skabe en 
levende og 
interessant 
debat.  

Tak for i dag 
og på gensyn i 
Byens Saloner. 


