Grundlovstale 2018
Godmorgen alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til grundlovsdag her i
præstegårdshaven. Det gælder Glostrups borgere såvel som gæster og gode venner
fra vore nabokommuner.
Ligesom sidste år vil jeg tale lidt om Glostrup kommune, selv om kommunerne ikke
var opfundet, da man i 1849 vedtog grundloven. Men kommunerne er jo i dag en
ganske væsentlig del af vores demokrati, en ganske væsentlig del af vores frihed og
en ganske væsentlig del af vores velfærd.
Og det giver sig jo til udtryk i den forskellighed og mangfoldighed, som vi ser. Der er
ikke to kommuner der er ens. Store kommuner gør ting på deres måde og små
kommuner gør det anderledes. Jyder gør det anderledes end københavnere og
Glostrup gør det anderledes end vores naboer.
Der ER forskel på hvordan en kommune drives, hvem der sidder ved roret, hvem der
har hvilke visioner og hvem der formår at føre dem ud i livet.
Men én ting gør vi ens: Vi overholder grundloven og den lovgivning, som er lagt
oven på. En kommune står på 2 ben: dels er vi en serviceorganisation for vores
borgere og dels er vi en offentlig myndighed, som meget skarpt skal udfolde en
mængde love i praksis.
Herfra skal lyde en stille grundlovsbøn til Folketinget om at forenkle verden i stedet
for at komplicere den og en bøn om at tænke love i helheder i stedet for at opdele
dem i små områder og sektorer.
Jeg sluttede sidste års tale af med at sige, at vi havde samlet et stærkt hold til
kommunalvalget 2017, at vi på det tidspunkt i 7½ år havde leveret varen, at vi havde
sagt hvad vi ville gøre og gjort hvad vi havde sagt, og at vi var i gang med at
udarbejde det bedste valgprogram og at vi på den baggrund stod stærkt til at vinde
valget.
Og vi gjorde det! Trods Venstre tilbagegang langt de fleste steder, og desværre
næsten massakrer i kommuner tæt på os, så fik vi fremgang og fik et godt valg med
over 30% af stemmerne og ikke mindst bevarede vi borgmesterposten i en for
Venstre landspolitisk turbulent tid.
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Alle, og det var mange, der bidrog til det flotte resultat skal herfra endnu en gang
have en stor tak fra min side.
Men sejren skal jo bruges til noget! Vi sidder der jo ikke for at varme vores egne
bagdele på nogle klæbende taburetter. I de seneste 2 valgperioder har vi opstillet og
gennemført et strategisk 4-års program og planen var, at vi allerede nu havde haft et
færdigt program for de kommende 3½ år.
Men forhandlingerne med andre partier er af flere forskellige grunde trukket ud.
Venstres gruppe har spillet ud med 39 punkter til programmet.
Det er hverken tid eller sted til at gå i detaljer, men jeg vil alligevel gerne fremhæve
nogle få elementer:
Vi vil have yderligere fokus på børn med særlige behov, specielt i relation til at sikre,
at vi kommer hurtigere i gang med hjælpen.
Vi vil give yderligere hjælp til kontanthjælpsmodtagere og hjælpe dem i job, specielt
på de rigtige tidspunkter i deres forløb.
Vi vil sikre, at vores valgløfte om at støtte småtspisende ældre bliver gennemført.
Helt konkret gratis dessert til de ældre, der får leveret mad i hjemmet.
Vi vil øge trygheden for borgerne i byens rum. Bedre belysning, bedre vedligehold,
overvågning, fjernelse af graffiti etc.
Vi vil arbejde for etablering af flere ældreboliger og ældreegnede boliger i
kommunen, så f.eks. ældre fortsat kan blive boende i kommunen, også selv om de
skal skifte til en anden bolig.
Folkeskolen er stadig et vigtigt kerneområde for Venstre. Ingen tvivl om, at det også
er et utroligt svært område at navigere i.
Vi vil i de kommende 4 år holde fast på vores beslutning om max. 22 elever i
klasserne i folkeskolen. Her er vi førende i landet og planen skal rulles ud som
planlagt før valget.
Vi vil fortsat have fokus på visionerne i folkeskolen fordi vi VIL folkeskolen det
bedste!
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Vi vil holde fast i Glostrup som en veldrevet kommune med et højt serviceniveau og
en lav skat. Vi har 7. laveste personskat i Danmark nu og vi skal blive på det niveau,
også selv om nogle områder bliver dyrere per automatik. Det kræver en stram
styring med fokus på administration og at opgaver udføres, hvor de udføres bedst
og billigst.
Det var blot 8 ud af de 39 områder, som vi har valgt at forhandle med de andre
partier om. Som sagt er forhandlingerne i gang og jeg kan derfor kun her og nu løfte
en lille flig af det samlede indhold af vores udspil. Og hvis nogen synes de har hørt
det før så har de ret. Vi har hos os nemlig den vane også efter et valg at kæmpe for
det vi har sagt før et valg!
Og omkring den lave skat og vigtighed heraf, så vil jeg da gerne lige endnu en gang
her på grundlovsdag slå til lyd for, at mange intentioner i Grundloven ikke giver
mening, hvis staten opkræver det meste i skat for at dele det ud som
myndighedsbestemte almisser til befolkningen. Ingen frihed uden økonomisk frihed.
Og så er det da også værd at tænke på, at en lang række af de 39 punkter, som vi
lige nu kæmper for rent faktisk har sin rod i grundlovens paragraffer.
Og så lige et par lokale nedslag på andre vigtige emner i vores kommune:
Det store renoveringsprojekt i Stadionkvarteret er godt i gang og kun de sidste
etaper venter. Dermed kan vi fremtidssikre, at mange flere ældre borgere i langt
længere tid har mulighed for at bo i eget hjem.
Siden sidste grundlovsdag er letbanen nu blevet vedtaget med 28 stationer fra Ishøj
i syd til Lyngby i nord.
Vi skal nu, med de muligheder der ligger i letbane, i tog til lufthavnen og i stop af
regionaltog, gribe chancen og udvikle vores by til en moderne forstad, der sikrer
Glostrup som egnens naturlige midtpunkt.
Kommunalbestyrelsen har sidste år enigt vedtaget en samlet strategi for bymidten.
En plan, som aldrig er set større og mere ambitiøs. En plan, som rækker mange år ud
i fremtiden. En ny, samlet by. En ny åben by, hvor der i langt højere grad end nu er
taget hensyn til borgerne. I dag har vi primært taget hensyn til bilerne og den
gennemkørende trafik og til gammeldags funktionalitet. Vi skal tænke nyt og vi skal
tænke spændende.
Og vi skal gøre det i samspil med borgerne og med erhvervslivet.
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Det at vi har skabt denne politiske vision i enighed i kommunalbestyrelsen vidner i
øvrigt om en af de grundlæggende piller i vores demokrati:
At vi faktisk kan sætte os ned og tale om tingene og at et flertal tager behørigt
hensyn til mindretallet. Kun på den måde kan vi sikre en stabil udvikling til gavn for
os alle sammen.
Og det gode demokrati er også skabt af den grundlov vi vedtog tilbage i 1849 og af
det grundlæggende demokratisk sindede folk, som danskerne er.
Jeg vil slutte med endnu en gang at takke jer for at møde op her i dag på
demokratiets festdag og ønsker jer alle en fortsat god grundlovsdag!

Den 5. juni 2018
John Engelhardt
Borgmester
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