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Kære kollegaer 
 
Nu starter forhandlingerne om budgettet for 2022. Den vigtigste årlige begivenhed på Københavns 
Rådhus. Vi skal prioritere og fordele de fælles midler for københavnerne. Sætte en retning for 
byen. Ikke bare for næste år, men for de næste mange år frem. 
 
Heldigvis har vi en god og solid økonomi i København. Takket være fremsynede beslutninger. 
Takket være modige beslutninger. Taget i den her sal. Af borgernes repræsentanter i fællesskab. 
 
Jeg blev selv født i firserne. Ikke i København. Men i Hillerød. Fordi min mor, som ellers selv blev 
født i København flyttede ud af byen, da hun stiftede familie. Det var helt normalt den gang. Ingen 
stillede spørgsmål ved beslutningen om at forlade byen. Det var nærmest en selvfølge. 
 
I dag er København et helt andet sted. Nu er det ligeså naturligt at blive i byen, når familier bliver 
til børnefamilier. Fordi København er blevet en fantastisk by at have børn i. Her er trygt. Her er 
grønt. Her er gode vuggestuer, børnehaver og skoler. Her er masser af tilbud. 
 
Her er rammerne for det gode liv. Også med børn. 
 
København er utvivlsomt en bedre by, end i firserne, da jeg blev født. København er renere, 
sundere, grønnere, sjovere og med flere muligheder for flere. København er kort sagt en fantastisk 
by. 
 
Det er den udvikling, vi står på skuldrene af i dag. Det er den udvikling vi skal fortsætte. Det er det 
spor, som vi skal forfølge, når vi lige om lidt sætter os til bordet i magistratsalen for at forhandle 
budget. 
 
For selv om København er en fantastisk by, så er der også masser udfordringer og problemer i 
København. Som det nok altid vil være, når man 630.000 mennesker på lidt plads. 
 
For et par år siden mødte jeg en ung mand, der hedder Mohammad. Eller Muddi, som hans venner 
kalder ham. Muddi er opvokset på Ydre Nørrebro. Ikke det nemmeste sted i byen at vokse op. 
Men Muddi har taget et ansvar for sit område. Muddi savnede en fodboldklub på Ydre Nørrebro, 
hvor han kunne spille fodbold med sine venner. Så sådan klub startede Muddi. Nørrebro FF. 
 



Nørrebro FF har i dag omkring hundrede medlemmer, og er et fantastisk fællesskab for unge på 
Ydre Nørrebro. I virkeligheden gjorde Muddi det, som vi altid prædiker i forhold til de unge i 
København. Han tog et ansvar for sit lokalområde, og skabte et forpligtende fællesskab. 
 
Grunden til jeg lærte Muddi at kende, er at de ikke kunne få banetider til at træne. Fordi der 
simpelthen ikke var nogle ledige m2 til at spille fodbold på i den del af byen. I dag har Nørrebro FF 
én banetid på 1,5 time om ugen. Til 100 medlemmer af en fodboldklub. De bliver selvfølgelig gode 
til de små og hurtige kombinationer på banen, men helt ærligt, det er jo ikke tilbud til unge 
mennesker som vil spille fodbold. 
 
For nylig spillede Nørrebro FF sig videre i Landspokaltuneringen. Den slutter af med en stor finale i 
Parken på Østerbro. Her skal de nu møde Hvidovre. Et hold fra divisionerne. En kæmpe oplevelse 
for en flok unge drenge fra Nørrebro. Men i lang tid var det usikkert, om de overhovedet kunne få 
lov til at spille kampen på Nørrebro. Fordi der simpelthen ikke er plads. 
 
Jeg synes vi svigter Muddi og hans venner. De har gjort alt det, som vi prædiker for de unge 
mennesker. De har overholdt deres del af kontrakten, og nu overholder vi ikke vores. Det er ikke i 
orden. 
 
Desværre er Muddis historie ikke enestående. Den gentager sig masser af steder i byen. 
Ventelister til at gå til spejder, ventelister til at gå til håndbold, ventelister til at gå til svømning. Og 
sådan kan man blive ved. 
 
Derfor går vi til budgetforhandlingerne med det store ønske at bygge flere idrætsfaciliteter. Det 
bliver svært, for anlægsrammen er presset. Men vi har fået en hjælpende hånd fra Christiansborg, 
og den skal vi tage imod. 
 
Børn og unge 
Sidste gang vi forhandlede budget satte vi et markant beløb af til at kunne indføre 
minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Tak til de ansvarlige partier, der var med til at tage 
den beslutning. I år er tiden kommet til, at vi ser på ledelsen i vores dagsinstitutioner, sikrer de 
penge vi satte af til udskolingerne for fire år, og sætter gang i arbejdet for at styrke klubtilbuddet. 
Fordi børnene er vores fremtid. 
 
Social 
Socialområdet har også fyldt meget ved de seneste budgetter. Vigtige prioriteringer for nogle af 
vores mest udsatte naboer i byen. Sådan skal det også være i år. Hvor vi socialdemokrater særligt 
vil kigge på hvordan vi kan sætte ind i forhold til unge mennesker der havner i hjemløshed. Vi vil se 
på anbringelsesområdet, så vi sikrer, at ingen børn og unge skal bo steder, hvor der ikke er 
hjerterum til dem. Og vi vil fokusere på botilbud, og se på hvordan vi kan løfte standarden for, 
hvordan udsatte bor i vores by. 
 
Teknik og Miljø 
Den grønne omstilling fylder meget i København, og vi er kommet langt. Men vi har også langt 
igen. Derfor er det en vigtig opgave, at vi i det her budget tager beslutninger, som gør vi kan nå 



vores klimamål om CO2-neutralitet i 2025. Vi vil fortsætte det gode arbejde fra vores partnerskab 
med DN om biodiversitet i byen, og så skal vi have flere sikre skoleveje, så de mindste trygt kan 
cykle til skole i alle dele af byen. 
 
Ældreområdet 
På vores ældreområde vil vi fokusere på kernevelfærden. De ældre er nogle af dem, der har 
mærket corona-nedlukningerne mest. Og vi skal gøre mere for at modvirke ensomhed blandt 
ældre. Og så er det et stort ønske for socialdemokratiet, at vi får kigget på bemandingen på vores 
plejehjem i ydertimerne. København skal også være en god by at leve i, når man bliver ældre. 
 
Beskæftigelse 
En anden gruppe, som har mærket coronaen, er dem, der desværre har mistet deres job. Der er 
det vigtigt, at vi fokuserer på det lange seje træk, i forhold til at kunne hjælpe folk tilbage på 
arbejdsmarkedet. Særligt dem, som hænger mest. 
 
Og så er der en gruppe, som vi skal blive bedre til at passe på. Vores veteraner. Dem som har sat 
deres liv på spil ude i verden, for at skabe en bedre verden. Jeg tror situationen i Afghanistan lige 
nu, har gjort det meget tydeligt, at vi har en stor opgave at løfte her. 
 
 
Vi har nogle vigtige og lange dage foran os. Opgaverne er store. Det er altid svært at få enderne til 
at mødes. Men vi plejer at arbejde godt sammen om opgaven med at få lagt et budget for byen. 
Sådan er jeg sikker på, at det også bliver denne her gang. 
 
Så vi kan fortsætte med at udvikle byen. Så man også om fem og ti år kan sige, at København er et 
bedre sted, end byen var tidligere. 


