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CV          
KATINKA HAUXNER 
Rådgiver med specialistviden og stor praktisk erfaring med strategisk byudvikling, byliv, inddragelse af brugere 
og borgere og omdannelse af udsatte boligområder. Erfaren og professionel projektudvikler og procesfacilitator. 
Strategisk, visionær og målrettet rådgiver med stort netværk.   
 
 
KONTAKT  
Mobil: 26 84 50 35 // mail: katinka@hauxner.com 
Læs mere: www.hauxner.com 
 
 
KOMPETENCER  
 
Faglig viden om byudvikling  
Bred faglig viden om byudvikling, særlig ekspertise inden for socialt udsatte byområder, byliv, byrum, 
borgerinddragelse, boligbyggeri, bæredygtighed, samskabelse, frivillighed, socialt udsatte i byen, 
områdefornyelse, boligsociale helhedsplaner samt kultur og bevægelse i byen. Teoretisk velfunderet, bred 
praktisk erfaring og fingeren på pulsen hvad angår aktuelle danske og internationale tendenser. 
 
Politisk tæft  
Politisk gehør og stor erfaring med at skabe resultater og udvikling for politisk ledede organisationer, evne til at 
forstå og udnytte det politiske manøvrerum og omsætte det til konkrete tiltag. God til at identificere og 
håndtere interessemodsætninger. 
 
Strategi  
Stor erfaring med at arbejde med strategi for politisk ledede organisationer og at omsætte overordnede 
strategier og planer til konkrete indsatser og tiltag. Helhedsorienteret og god til at tænke på tværs og skabe 
sammenhæng.  
 
Netværk 
Har et bredt og stærkt netværk på lederniveau i kommuner, ministerier, styrelser, private virksomheder, blandt 
forskere, journalister, arkitekter, developere, foreninger og ildsjæle – og er god til at skabe nye kontakter. Har et 
særlig godt netværk blandt aktører inden for byudvikling i København, både i Københavns Kommune og blandt 
eksterne interessenter. 
 
Projekt- og procesledelse  
Stor erfaring med at skabe fremdrift i komplekse projekter med mange interessenter og modsatrettede 
interesser samt sikre kvalitet inden for budget og tidsplan. Garvet forhandler og konfliktmægler. Stor erfaring 
med tværfagligt samarbejde med mange forskellige fagligheder og evner at skabe gejst og gensidig respekt i 
tværfaglige teams.  
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Analyse  
Gode analyseevner, herunder evne til at identificere den relevante problemstilling og finde svar, der kan 
omsættes til visioner, planer, strategier eller konkrete anbefalinger og handlingsplaner. Kompetent, lydhør og 
analytisk sparringspartner for samarbejdspartnere.    
 
Formidling  
Gode formidlingsevner. Evner at skrive i et letlæseligt sprog, til såvel fagfolk som lægfolk. Har trænet min 
mundtlige formidling som underviser, debattør, foredragsholder og journalist og formår at formidle et budskab 
klart, præcist og med troværdighed og engagement.   
 
 
ERFARING  
 
2014- Bystrategisk rådgiver og indehaver af rådgivningsvirksomheden Hauxner ApS 
 Strategisk rådgiver med speciale i byudvikling. Rådgiver kommuner, fonde, private bygherrer, 
 boligselskaber og arkitektvirksomheder om strategisk byudvikling, inddragelse af brugere og 
 borgere, byliv og omdannelse af udsatte boligområder. Opbygning af strategisk 
 rådgivningsvirksomhed.  
 
2016-2017 Underviser i European Urban Design Theories på DIS, København  

Undervisning for amerikanske universitetsstuderende. Overblik over det aktuelle landskab af 
europæiske urban design teorier og sammenhæng mellem teori og praksis i europæiske 
hovedstæder og i særdeleshed København.      

  
2014  Centerchef i Center for Byplanlægning, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 
 Ansvar for byggeri og renovering af almene boliger og stedspecifik byplanlægning, herunder 
 lokalplaner i Københavns Kommune. Ledelsesansvar for 4 enheder med i alt 100 medarbejdere.  
 
2013-2014  Selvstændig konsulent, indehaver af Katinka Hauxner ApS og tilknyttet Idébureauet 2+1 som 
 seniorkonsulent  
 Strategisk rådgiver for ministerier, kommuner, boligorganisationer, fonde, private bygherrer mv. 
 Rådgivning og foredrag om aktuelle tendenser i byudvikling. Alle opgaver løst i samarbejdet med 
 2+1 Idébureau er løst som indehaver af Katinka Hauxner ApS.  
  
2013  Dommer i DR og DAC’s arkitekturevent ’Byg det op’ 
 ’Byg det op’ konkurrencen tilbød danskerne hjælp til at forandre deres by gennem konkrete 
 projekter skabt i samarbejde mellem ildsjæle, arkitekter, kommuner og fonde. Udvalgte de 
 projekter danskerne skulle stemme om og var ambassadør for projektet i medierne.  
 
2006-12 Ejer/partner i rådgivningsvirksomheden Hausenberg ApS 
 Udviklede virksomheden fra en til tolv medarbejdere, skabte et stærkt brand og en 
 dagsordensættende og attraktiv virksomhed med speciale i byudvikling, strategisk planlægning, 
 social bæredygtighed og innovation. Eneansvarlig for personaleledelse, ansættelser, 
 medarbejderudvikling og efteruddannelse. Sammen med de to øvrige partnere ansvarlig for salg, 
 kundekontakt, strategisk udvikling af virksomheden, kvalitetssikring af alle projekter samt 
 økonomi. Fungerede desuden selv som strategisk rådgiver for en lang række kommuner, fonde, 
 ministerier, styrelser, private bygherrer, arkitektvirksomheder og herregårdsejere. Speciale i 
 byudvikling, socialt udsatte boligområder, projektudvikling, procesledelse, brugeranalyser, 
 bruger- og borgerinddragelse, områdefornyelse, frivillighed og sameksistens i byen samt 
 arkitektkonkurrencer- og programmer. Projektansvarlig partner for det 6-årige 
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 partnerskabsprojekt mellem Realdania og blandt andre Bornholms Regionskommune, 
 Mulighedernes Land, i udviklings- og opstartsfasen.   
 
2003-06 Projektleder i Copenhagen X/Dansk Arkitektur Center  
 Copenhagen X var en 10-årig by- og boligudstilling, der formidlede hovedstadens forandring. 
 Bag Copenhagen X stod et partnerskab af Realdania, Københavns Kommune og Frederiksberg 
 Kommune. Ansvar for debat- og informationsarrangementer, udstillinger, konceptudvikling, 
 redaktør af arkitekturguide samt bidrag til webformidling. Derudover projektleder på analyse af 
 brugerdreven Innovation i byggeriet for Erhvervs- og Byggestyrelsen.  
 
2001-03 Fuldmægtig i Kulturministeriet 
 Projektleder på kulturpolitisk strategi (tværgående 8-årig strategi for hele kulturområdet), 
 sekretær for Kulturministeriets Forskningsudvalg, ansvar for regionale kulturaftaler, en række 
 statslige kunstmuseer samt børnekultur. Ministerbetjening, taleskrivning, forhandling af 
 resultatkontrakter og kulturaftaler, bidrag til finanslov.  
 
2001-03  Ekstern lektor på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 
 Underviste i tværfaglige kurser om byudvikling, byteori, byrum og kvarterløft på 
 overbygningsuddannelsen. Bidrog til at skabe stor og varig interesse for bystudier blandt 
 studerende fra KU (statskundskab, geografi, moderne kultur, antropologi og sociologi), RUC, 
 Arkitektskolen og Designskolen. 
 
2001  Forskningsassistent, Center for Offentlig Organisation og Styring, Københavns Universitet 
 Medforfatter af rapport om bydelsråd i Københavns Kommune. Indblik i styring og 
 lokaldemokrati i Københavns Kommune.  
 
1999-2000  Underviser på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet  
 Introduktion til statskundskab, forvaltning og international politik for førsteårsstuderende.  
 
1998-1999  Freelancejournalist på Weekendavisen 
 Analyser om byudvikling, politik og samfund for Weekendavisen med base i London. Derudover 
 artikler til DJØF-Bladet, Arkitekten, Samvirke og Eurowoman.  
 
1997- Freelancejournalist på Politiken  
 Artikler om byudvikling, anmeldelser af samfundsfaglig litteratur, søndagsklummer samt medlem 
 af redaktionsgruppen bag litteraturtillægget ”Bøger”. 
  
1997-1998 Redaktør, Statskundskab Kontakt og Politologiske Studier  
 Udviklede et tørt informationsblad til et levende og læst institutblad. Oprettede i forlængelse 
 heraf et nyt dagsordensættende og fagligt tidsskrift bl.a. ved at etablere og motivere en bred 
 redaktionsgruppe af dygtige medstuderende.  
 
 
UDDANNELSE & EFTERUDDANNELSE 
2013 Medietræning med forfatter, jurist og kommunikator Bente Dalsbæk  
 
2006-2011 Studieture til London, Manchester, Berlin, Zürich, Amsterdam, Malmø samt arkitekturbiennale i 
 Venedig.  
 Ny viden om byudvikling, boligbyggeri, bæredygtighed, social mangfoldighed, arkitektur, 
 byrum og byledelse. 
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2009 Green Urban Transformers (GUTS) – tværfaglig efteruddannelse i bæredygtig byudvikling, 
 Arkitektskolen i Århus.  
 Afslutningsopgave om bæredygtig byudvikling i Albertslund Kommune. 
 
2005 Praktisk konflikthåndtering, kursus, Center for konflikthåndtering  
 
2003 Projektlederuddannelse, DJØF/ Implement Consulting Group 
  
2001  Cand.scient.pol.  

Kandidat i statskundskab, Københavns Universitet, kombineret med Moderne Kultur på Institut 
for Litteraturvidenskab og sociologi og byudvikling på London School of Economics and Political 
Science (LSE). 

 
 
UDVALGTE TILLIDSPOSTER  
2017 Medlem af ekspertgruppe om fremtidens mobilitet og transport   
 Udpeget som et ud af de seks medlemmer af transport-, bygnings- og boligministerens 
 ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til fremtidens transport og mobilitet.  
 
2009-  Medlem af Slotskredsen i Frederiksberg Kommune 
 Netværk af byens interessenter, der mødes to gange årligt med politikere og embedsmænd for at 
 bidrage strategisk til Frederiksbergs udvikling. Netværket er udpeget af borgmesteren.   
 
2009-12 Medlem af bestyrelsen for Center for Boligsocial Udvikling 
 Centrets formål er at undersøge effekten af indsatser i udsatte boligområder, at indsamle 
 erfaringer fra nationale og internationale boligsociale indsatser og at yde kvalificeret rådgivning 
 til aktører inden for det boligsociale område. Katinka Hauxner blev udpeget som sagkyndig af 
 ministeren. 
 
 


