
 
Folkemøde 2018  
Endagstur med Byens Netværk fredag den 15. juni 
- forslag til (bygge-)faglige debatter  

 

12:00 - 12:45: Stoleleg i udbudsprocessen og designfasen   

Hvilke aktører skal med tidligt i byggeriets udbudsprocesser, og hvad betyder det for slutbrugerne? 

Paneldebat om hvem af byggebranchens aktører, der skal være til stede tidligt i udbudsprocessen. Debatten 

kommer til at handle om de fordele og ulemper, der er for et byggeprojekt ved at tage entreprenører, 

leverandører, arkitekter og rådgivende ingeniører med ind tidligt i udbudsprocessen. Der kommer til at være 

særlig fokus på, hvad det betyder for slutbrugerne af byggerierne, hvem der er med i processen hvornår. 

Deltagere: 

Dariush Rezai, CEO, Sweco Danmark 

John Sommer, Director of Strategy and Business Development, MT Højgaard 

Rune Kilden, Iværksætter og byudvikler, Iværksætter 

Frants Nielsen, Managing Director, Dorte Mandrup 

Peter Klok, Director Building Automation, Siemens 

Mikkel Frey Damgaard, Journalist, Selvstændig 

 

Arrangør: MT Højgaard, Dansk Arkitektur Center 

Sted: F22 - Dansk Arkitektur Center - F - Ved Allinge Røgeri 

 

12:00 - 13:00: Arkitekterne i løvens hule 

Mød morgendagens helte, når tre nyuddannede arkitekter skal bide skeer med bl.a. finansminister Kristian 

Jensen, CEO i Pension Danmark Torben Möger, formand for Danmarks Grønne Tænketank Concito Connie 

Hedegaard og CEO ved Henning Larsen Architects Mette Kynne Frandsen.  

Find ud af hvem har den bedste ide med det største potentiale og den mest realiserbare forretningsmodel, når 

de unge arkitekter pitcher deres verdensmålsprojekter overfor et panel erhvervsfolk, investorer, idealister og 

krøllede hjerner – og vær med til at udpege din favorit. 

Deltagere: 

Kristian Jensen, Finansminister, Venstre 

Torben Möger, CEO, Pension Danmark 

Lene Espersen, CEO, Danske Arkitektvirksomheder 

Lene Dammand Lund, Rektor, KADK 

Connie Hedegaard, Formand, Danmarks Grønne Tænketank Concito 

Jesper Nygård, Adm. direktør, Realdania 

Mette Kynne Frandsen, CEO, Henning Larsen Architects 

 

Arrangør: KADK, Danske Arkitektvirksomheder, Arkitektforeningen 

Sted:  A2 - Verdensmålenes Telt - A - Danchells Anlæg 



12:00 - 13:00: Danmark flytter sammen 

Et land, der bor sammen, hænger sammen. Om deleboliger, kooperativer og kollektivt ansvar på tværs. 

Danskere i både land og by vælger i stigende grad at tage et kollektivt ansvar for det sted, de lever - og 

drømmer om at leve. Landsbyer skaber kooperativer, som sætter byen i stand; bymennesker opkøber 

landbrug i fællesskab og omdanner til naturboliger. Og andre boligbevægelser arbejder for fleksible 

boligformer, hvor vi på skift kan bo i byen og på landet.  

 

Mie Dyreberg Haldrup og Amalie Westborg Schiøtz udfordrer planmæssige rammer og regler om bopælspligt 

i deres bud på en fleksibel bolig, som gør det muligt at bo på landet og i byen samtidig. Marie-Louise Hartvig 

Widding fortæller om forsøgsprojektet i Odsherred, hvor en kooperativ virksomhed i lokalsamfundet tager 

boligudviklingen i egen hånd, og Helene Bjerre-Nielsen præsenterer den nye folkebevægelse "Andelsgårde", 

som genetablerer byboernes forhold til landet.  

 

Deltagere: 

Marie Louise Hartvig Widding, Arkitekt, SeTilSiden 

Amalie Westborg Schiøtz, Cand. scient., Arbejdsfællesskabet RumOs 

Mie Dyreberg Haldrup, Klimakonsulent, Delebyer Odsherred Kommune 

Grethe Saabye, Næstformand, Landdistrikternes Fællesråd 

Helene Bjerre-Nielsen, Projektudvikling og evaluering, Næsteformand i Bestyrelsen, Andelsgårde  

Arrangør: Odsherred Kommune 

Sted: A8 – Landdistrikternes Telt - A - Danchells Anlæg 

 

 

12:15 - 13:00: Dårlig ledelse i byggebranchen koster dyrt. Hvad gør vi?  

Fejl og spildtid koster mia. af kroner hvert eneste år. Det er ikke noget nyt. Hvad gør vi ved det? 

Bygningsarbejderne bruger omkring en tredjedel af arbejdstiden på at vente. Vente, fordi nogen foran skal 

blive færdige, fordi noget skal laves om, fordi man mangler materialer, tegninger eller anvisninger. Ventetid 

og spildtid er symptomer på, at processerne ikke fungerer optimalt. De barske kendsgerninger er, at 

virksomhederne i byggebranchen har svært ved at tjene penge. Og det er ikke de faglige evner på 

byggepladserne, den er gal med. Det handler først og fremmest om dårlig planlægning og mangelfuld ledelse 

af byggeprojekterne. Kernen i en smidig og velkørende byggeproces er et ordentligt forarbejde, en 

gennemtænkt proces og god organisering af arbejdet. Og løsningen ligger hos ledelsen. At gennemføre et 

byggeprojekt til tiden og i god kvalitet kræver et solidt kendskab til, hvordan man styrer og håndterer en 

produktionsproces. 

 

Deltagere: 

Henrik Lindved Bang, Direktør, Bygherreforeningen 

Gunde Odgaard, Sekretariatschef, BAT-kartellet 

Bo Sandberg, Cheføkonom, Dansk Byggeri 

Henrik Mielke, Administrerende direktør, Enemærke & Pedersen 

Henrik Garver, Direktør, Foreningen for Rådgivende Ingeniører 

Moderator: Simon Ankjærgaard, Quote Kommunikation 

 

Arrangør: 3F, Fagligt Fælles Forbund 

Sted: D8 - 3F, Fagligt Fælles Forbund - D - Ved Brandstationen 



12:15 - 13:00: Er boligfællesskaber fremtidens boform for seniorer? 

Fællesskaber er godt for meget. Hvor fælles har vi egentlig lyst til at være, der hvor vi bor? 

Er du villig til at dele din græsslåmaskine til gengæld for adgang til en større have? Eller hvad med dit 

køkken? I disse år satser både private og almene bygherrer på seniorboligfælleskaber. En anderledes type 

bolig for 50+ segmentet, der ønsker en større grad af fællesskab og fælles faciliteter end i traditionelle boliger. 

Men hvor fælles har vi egentlig lyst til at være, når det kommer til stykket? Og er boligfællesskabet løsningen 

på den stigende ensomhed blandt ældre? Hør hvorfor Realdania, PensionDanmark og KAB mener, at 

boligfællesskaber er fremtidens boligform for seniorer og giv dit eget bud på, hvad et seniorboligfællesskab 

skal kunne for at være en attraktiv boform for dig. 

 

Deltagere: 

Per Schulze, programchef, Realdania 

Mikkel A. Thomassen, Partner, Smith Innovation 

Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, PensionDanmark 

Rolf Andersson, Byggedirektør, KAB 

 

Arrangør: Smith Innovation 

Sted: A28 - Den Sociale Scene - A - Danchells Anlæg 

 

 

13:30 - 14:20: Mads & Mulighederne – dilemmaer om Danmark i balance 

Et stærkt panel ledet af Mads Steffensen debatterer løsninger på dilemmaer fra det lokale Danmark. 

Mads Steffensen styrer ordet, når et panel af politikere, erhvervsledere og iværksættere diskuterer dilemmaer 

indsendt af borgere, virksomheder og kommuner fra det lokale Danmark. Dilemmaerne sætter fokus på, 

hvilke problemer man støder på, når man gerne vil bo, arbejde, drive virksomhed osv. i forskellige dele af 

Danmark. Og når man gerne vil skabe udvikling i områder, som ligger uden for de største byer. Hvilke 

muligheder ser deltagerne i panelet for at løse udfordringerne? Hvad kan vores politikere gøre? Hvad kan vi 

selv gøre? Det bliver diskuteret i Mads & Mulighederne. Oplever du dilemmaer, som udspringer af den 

geografiske ubalance i Danmark? Så har du også mulighed for at få panelet til at komme med deres bud på, 

hvordan det kan løses. Send dit dilemma til kontakt@danmarkpaavippen.dk. 

 

Deltagere: 

Pia Olsen Dyhr, Formand, SF 

Niels Duedahl, Adm. Direktør, SE 

Mads Váczy Kragh, Direktør, Væksthus Sjælland og Vækstfabrikkerne 

Mads Steffensen, Tv- og radiovært, Ordstyrer 

Kristian Thulesen Dahl, Partiformand, Dansk Folkeparti 

Arrangør: Danske Andelskassers Bank, Sønderborg Kommune, Danmark på Vippen 

Sted: H14 - Ø, land og by i balance - på M/S Samka - H - Allinge Havn 

 

 

 



13:30 - 14:30: Boligmarkedets blinde vinkler?     

Vi bliver flere ældre. Vi bliver flere, der bor alene. Ligesom vi bliver flere, der lever i utraditionelle 

familiestrukturer og danner nye fællesskaber. Samtidig er ensomhed et stort samfundsproblem – og særligt 

ældre med lav indkomst er i risiko. I denne debat ser vi nærmere på udviklingen på boligmarkedet, og på hvor 

den peger hen: Hvordan er vores måde at leve og bo på i forandring – og hvilke krav stiller det til boligen? 

Hvordan ser markedet på udviklingen? Hvor er udfordringerne i forhold til at sikre adgang til boligmarkedet? 

Hvad kan vi gøre for at sikre, at vi bygger til fremtiden – i hele landet, og til alle? Hvem tager ansvar? 

 

Deltagere: 

Claus Kjeldsen, Adm. direktør, Instituttet for Fremtidsforskning 

Lene Hjorth, Afdelingsdirektør, CSR, Jyske Bank 

Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør, Pension Danmark 

David Vincent Nielsen, Ensomhedskonsulent, Ældre Sagen 

Lone Wiggers, Arkitekt, CF Møller 

Hans Bo Hyldig, Adm. direktør, FB Gruppen 

Pia Nielsen, Direktør, fsb 

Per Schulze, programchef, Realdania 

Curt Liliegreen, Direktør, Boligøkonomisk Videnscenter 

 

Arrangør: Realdania  

Sted: 7 - Primetime 3, F - Ved Allinge Røgeri 

 

13:30 - 14:30: Under hammeren” med Frode Munksgaard 

Vær med, når Nykredit inviterer toppolitikere til at gætte boligpriser med Frode Munksgaard. 

Kan politikere kende forskel på en K3’er og en kystperle? Ved de, hvad et landbrug koster i Vestjylland? En 

lejlighed i København? Eller hvad med et hus i Allinge? Boligmarkedet optager os alle. Det er vigtig for dansk 

økonomi, og det er afgørende for den enkelte familie. Uanset om man bor i hovedstaden eller i 

landdistrikterne. Toppolitikere debatterer lånemuligheder i landdistrikter, boligmarkedet i byerne, salgspriser 

på sommerhuse mm., alt i mens de dyster om, hvem der er bedst til at sætte salgsprisen på en række nyligt 

handlede boliger. Bliver det Hold Øst eller Vest, der løber med sejren? Vært: Frode Munksgaard Hold Øst: 

René Christensen (DF), MF, Lennart Damsbo (S), MF, og Anders Jensen, koncerndirektør Nykredit Hold 

Vest: Benny Engelbrecht (S), MF, Christina Egelund (LA), MF og Peter Mattsen, direktør Nybolig 

 

Arrangør: Primetime 

Sted: F12 - Primetime 1 - F - Ved Allinge Røgeri 

 

13:30 - 14:10: Godt indeklima gør os 10% klogere    

Hvordan sikrer vi det gode indeklima i vores hjem, på vores arbejdspladser og i vores børns skoler? 

Undersøgelser peger på, at energiniveau, indlæring og produktivitet øges i bygninger med godt indeklima. Så 

hvordan sikrer vi det gode indeklima i vores hjem, på vores arbejdspladser og i vores børns skoler? Og 

hvordan kan vi smartest opgradere indeklimaet i vores nuværende bygningsmasse? Det mødes paneldeltagere 

fra forskellige placeringer i byggeriets værdikæde for at diskutere. 

 

Arrangør: MT Højgaard, Dansk Arkitektur Center 

Sted: F22 - Dansk Arkitektur Center - F - Ved Allinge Røgeri 



 

14:15 - 15:00: Kulturpolitik i ghettoen     

Der er ingen kulturpolitiske initiativer i regeringens ghettoudspil. Vi giver tre forskellige bud. 

 

Regeringen lancerede i marts 2018 et ‘ghettoudspil’, der ”en gang for alle skal gøre op med parallelsamfund”. 

Udspillet indeholder 22 initiativer, men ingen af dem er kulturpolitiske på trods af, at parallelsamfund 

defineres som et kulturelt problem. Udfordringerne i landets udsatte boligområder kan ikke alene løses ved at 

rive gamle boliger ned og uddele dobbeltstraffe, men kræver en flerstrenget indsats, hvor nogle af løsningerne 

stadig er ukendte. Måske kan kulturinstitutionerne gøre en reel og forebyggende forskel? Hvem er bedre til at 

svare på det spørgsmål? Vi giver tre stemmer fra virkeligheden ordet. 

 

Deltagere:  

Ahmad Mahmoud, forfatter 

Aida Ammary, Projektchef, Mino Danmark 

Hamide Kara, Integrationsbibliotekar, Køge Bibliotek 

 

Arrangør: Danmarks Biblioteker, Tænketanken Fremtidens Biblioteker 

Sted: A28 - Den Sociale Scene - A - Danchells Anlæg 

 
 
13:30 - 14:30: Hvordan sikrer vi et Danmark uden ghettoer? 

Søren Pape og Inger Støjberg gør status på regeringens ghettoindsats og debatterer parallelsamfund. 

Regeringen har præsenteret sit store ghettoudspil "Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 

2030," og arbejdet er i fuld gang. Regeringens store udspil indeholder en lang række tiltag. Flere bygninger 

skal rives ned i de udsatte boligområder, og i nogle tilfælde vil hele ghettoer skulle fjernes. Flytter man til en 

ghetto, får man en lavere ydelse, og man kan slet ikke flytte dertil, hvis man er på integrationsydelse. 

Regeringen vil også indføre sprogprøver i 0. klasse på udvalgte skoler og gøre det obligatorisk at sende sit barn 

i daginstitution, fra det er et år, hvis det vokser op i et ghettoområde. Disse tiltag og mange andre vil Pape og 

Støjberg forklare nærmere om, og der vil også være mulighed for at deltage i debatten fra tilhørerpladserne. 

 

Deltagere: 

Søren Pape Poulsen, Justitsminister, Det Konservative Folkeparti 

Inger Støjberg, Udlændinge- og integrationsminister, Venstre 

 

Arrangør: Det Konservative Folkeparti 

Sted: 19 – Konservative - C - Cirkuspladsen 

 

14:00 - 15:00: Clement talk: Hvad betyder det at få "ghetto-stemplet"? 

Clement Kjersgaard blænder op for debat om, ghettostemplets indvirkning på beboer og boligområde. Aftalen 

mod parallelsamfund satte fokus på begrebet ’Ghetto’. Blandt andet ved at hæve antallet af såkaldte ”ghetto-

områder” fra 22 til 30 og indføre listen over ”De 16 hårdeste ghettoområder”. Men hvad betyder det for 

beboerne, boligområdet og kommunen, når et boligområde får "ghetto-stempel"? 

Deltagere: 

Aydin Soey, Sociolog og forfatter, Selvstændig 

Troels Schultz Larsen, lektor, RUC 

Palle Adamsen, Bestyrelsesformand, BL - Danmarks Almene Boliger 



Frank Jensen, Overborgmester (S), Københavns Kommune 

Ib Lauritsen, Borgmester (V), Ikast-Brande 

Clement Kjersgaard, DR-vært og udgiver af RÆSON, DR og RÆSON 

 

Arrangør: BL - Danmarks Almene Boliger 

Sted: C11 - BLs Dome - C - Cirkuspladsen 

 

14:20 - 15:00: Hvordan skaber vi en bæredygtig byggeindustri?  
 
Kan modulbyggeri understøtte den bæredygtige transformation, og hvad betyder det for arkitekturen? 

Paneldebatten har fokus på, om præfabrikeret modulbyggeri kan understøtte den bæredygtige 

transformation. Vi skal tale om, hvad samfundet vinder og taber, når projekter bygges med udgangspunkt i 

præfabrikeret modulbyggeri. Derudover skal vi debattere, hvilke muligheder og begrænsninger brugen af 

modulbyggeri har for vores bygningers arkitektur og udseende. 

 

Deltagere:  

Thomas Raunsbæk, CEO Scandi Byg, Scandi Byg 

Rolf Andersson, Byggedirektør, KAB 

Gerti Axelsen, Bygge- og udviklingschef, Lejerbo 

Peter Andreas Sattrup, Chefkonsulent, Danske Arkitektvirksomheder 

Søren Brøndum, Country Market Director, Rambøll 

Mikkel Frey Damgaard, Journalist, Selvstændig 

 

Arrangør: MT Højgaard, Dansk Arkitektur Center 

Sted: F22 - Dansk Arkitektur Center - F - Ved Allinge Røgeri 

 

15:15 - 16:00: Afvikling eller udvikling af udsatte boligområder 

Regeringens parallelsamfundsudspil: Afvikling eller udvikling af såkaldte "ghettoer"? Over 1 million 

mennesker bor i en almen bolig i Danmark. Størstedelen er de almene boligområder er velfungerende, men 

nogle få steder er der udfordringer. Boligorganisationer og kommuner samarbejder hver dag om at udvikle de 

udfordrede boligområder i en positiv retning. Denne debat sætter fokus på, hvordan boligområderne kan 

udvikles, så "ghettoen" afvikles, men så boligerne består i velfungerende boligområder, hvor beboerne trives. 

Debatten søger at belyse, om regeringens parallelsamfundsudspil understøtter en positiv udvikling af 

boligområderne - eller om vi risikerer en afvikling uden omtanke, som ikke løser de reelle problemer. 

 

Deltagere: 

Bjarne Walentin, Bestyrelsesmedlem i BL, BL 

Thomas Kastrup-Larsen, Formand, KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg 

 

Arrangør: KL 

Sted:  F2 - KL - Kommunernes Landsforening - F - Ved Allinge Røgeri 

 

 



14:00 - 16:00: Terrassen 

Debat, interview og quiz om samfundsansvar i den almene boligsektor 

14.00-15.00: Bo42: Almene udearealer – Hvordan skaber mindre initiativer forandring og for hvem?  

15.00-16.00: 3B: Hvordan sikrer vi fornyet engagement i medlemsdemokratiet? 

 

Deltagere: 

Ebbe Frank, Direktør, Bo42 

Mette Margrethe Elf, Projektchef, Realdania 

Frank Stark Sabroe, Ejendomsleder, Lundtofteparken 

Jacob Torfing, Professor - blandt andet i offentlig innovation og samarbejde, RUC 

Steffen Morild, Formand, Boligforeningen 3B 

Anni Pilgaard, Næstformand, Dansk Sygeplejeråd 

Flemming Larsen, Bestyrelsesmedlem, Friluftsrådet 

Tim Jensen, Vært, Domens terrasse 

Sara Line Bohn, Direktør, BARK Rådgivning 

 

Arrangør: BL - Danmarks Almene Boliger, Boligforeningen 3B, BO42 

Sted: C11 - BLs Dome - C - Cirkuspladsen 

 

 

15:15 - 16:00: Social værdiskabelse i udsatte boligområder   

Vær med til debat om, hvordan man skaber forandring og sammenhængskraft i alment boligbyggeri. 

 

Arrangør: Danske Arkitektvirksomheder, BL - Danmarks Almene Boliger 

Sted: C11 - BLs Dome - C – Cirkuspladsen 

 

14:30 - 15:30: Klimaet har mange bundlinjer 

Hvordan arbejder kommuner og virksomheder med mere end én bundlinje? Hvad betyder CO2, job, 

bæredygtighed og cirkulær økonomi? Har FNs 17 bæredygtighedsmål nogen betydning for en kommune og 

en virksomhed? Hør tre gode bud og giv selv dit besyv med. 

 

Deltagere: 

Ingrid Reumert, Kommunikationschef, Velux 

Hans Lehmann, Vicedirektør, EUC Syd 

Peder Christensen, Viceborgmester, Skive Kommune 

Poul Rask Nielsen, Projektchef, Energibyen Frederikshavn 

 

Arrangør: Tankegang a/s, Energibyerne 

Sted: B7 – Energibyerne - B - Nordlandspladsen 

 



16:30 - 17:30: Fremtidens Byer 
 
Kig med i krystalkuglen når vi sammen bliver klogere på fremtidens kunder og fremtidens byer. 

Livsstilekspert Flemming Møldrup giver sit bud på den unge generation Y og Z og deres præference, når de 

skal indrette sig i fremtidens byer og fællesskaber. Samtidig spørger vi designere og arkitekter, hvordan vores 

by- og boligformer ser ud om 20 år, og hvordan vil ungdommen indrette sig, når de skal forme vores byer? 

Forsyningsselskaberne spørger, hvad er det for en fremtid, vi kigger ind i, og hvad det er for en X-factor der 

skal tilføres vores løsninger for at sikre bæredygtige, kollektive løsninger, også i fremtiden? Hvordan designes 

bygningerne i forhold til vandforsyning, affald, spildevand og varme og hvad kræver fremtidens kunder af 

deres forsyningsselskab? 

 

Deltagere: 

Marie Brammer Nejrup, Projektudvikler, Fors A/S 

Nikolaj Sveistrup, Programchef, Dansk Arkitektur Center 

Karen Leth, Illustrator, Karen Leth Illustrations 

Flemming Møldrup, Livsstilekspert, Flemming Møldrup 

Uffe Laursen, Kommunikationschef, Fors A/S 

Runa Sabroe, Programleder, Dansk Design Center 

Helle Katrine Andersen, Afdelingschef, DANVA 

 

Arrangør: DANVA, Fors 

Sted: B9 - Forsyningens Telt - B - Nordlandspladsen 

 

17:30 - 19:00: Livsrum og bygningskultur - 100 året for fredningsloven 

Vi fejrer 100-året for fredningsloven og ser på, hvad bygningskulturen gør ved og for mennesker. 

I år fylder bygningsfredningsloven 100 år, og vi fejrer det med fødselsdagsfest og debat om vores historiske 

bygninger og kulturmiljøer. Hvad gør bygningskulturen ved vores krop og sind? Hvilken rolle spiller den for 

identitet og fællesskab? Og hvad er det for følelser der er på spil, når der opstår protester mod nedrivning 

eller ombygning af vores kulturarv? Politikere og fagfolk vender disse spørgsmål, inden vi gør plads for særligt 

inviterede fest-talere med et nært forhold til 100-års fødselaren. 

 

Deltagere: 

Alex Ahrendtsen, MF, Dansk Folkeparti 

Anne Skovbro, Filantropidirektør, Realdania 

Winni Grosbøll, Borgmester, Bornholms Regionskommune 

Birthe Iuel, Præsident, Historiske Huse 

Karen Margrethe Olsen, Formand, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 

Arne Høi, Institutleder, KADK 

Natalie Mossin, Institutleder, KADK 

 

Arrangør: Historiske Huse, KADK, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 

Sted: A28 - Den Sociale Scene - A - Danchells Anlæg 

 


