
 
 

Borgmesterkandidat for Venstre i Haderslev Kommune 

 

 
 
Navn: Allan Emiliussen 

Adresse:  Kærsangervej 36 

Postnr. By: 6100 Haderslev 

Alder: 54 år 

Civilstand: Gift med fire børn på 25, 21, 17 og 2 år. 

 
 

 

Hvem er jeg? 

Jeg er opvokset i Halk ude på Haderslev Næs, og kommer ud af en søskendeflok på fire. Jeg er 

uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, og sidder i dag som boligsocial chef under Ha-

derslev Boligselskab og HAB. Inden da var jeg mange år i landbruget samt andet manuelt ufag-

lært arbejde. Mine forældre er døve, hvilket har præget mig og mine søskendes opvækst i rela-

tion til de valg vi måtte træffe. Min familie var apolitiske, og min interesse for Venstre blev 

vakt i slut 80’erne da jeg kunne genkende mig selv i de værdier Uffe Ellemann-Jensen stod for. 

Min fars ukuelighed og styrke, og det at blive selvstændigt erhvervsdrivende, trods hans handi-

cap, har præget mig. Man skal selv skabe sin tilværelse, men rammerne herfor skal være til 

stede. Derfor blev valget hos Venstre let. Med de værdier jeg fik med hjemmefra, var det Uffes 

fortælling der gjorde mit tilvalg af Venstre nemt. Jeg kunne ganske enkelt genkende mig selv i 

det liberale tankesæt. Og jeg har aldrig fortrudt!  

 

Hvad vil jeg? 

Jeg ser mig selv lige så meget som leder som jeg ser på mig selv som politiker. Med det mener 

jeg det er vigtigt, at mine værdier og holdninger kan inspirere andre på en måde, at borgerne 

kan se sig selv i en Venstre-ledet kommune under min ledelse. Jeg sidder i min nu fjerde by-

rådsperiode, og erfaringerne som bl.a. udvalgsformand og gruppeformand gør, at jeg kender det 

kommunale maskinrum godt. Jeg ved hvad det handler om, og det tror jeg er vigtigt.  

 

For at kunne iscenesætte sig selv som borgmester, forstå mennesker og deres problemstillinger, 

er det en fordel man selv har haft stor berøring med et bredt udsnit af mennesker i både den 

private såvel som den offentlige sektor. For vi er til for borgerne og ikke omvendt. Jeg mener at 

min brede profil og livskundskaber er en stærk forudsætning for at blive en god borgmester. 

Men man skal gøre sig fortjent til borgmesterstolen. Af politiske mærkesager har jeg særligt 

valgfrihed og udvikling af velfærd, balance mellem by og land, gode rammevilkår for erhvervs- 

og foreningsliv, aktiv forsvarskommune, uddannelsestilbud, arbejdspladser samt service, ser-

vice, service.  

 

Skal det lykkes at flytte kommunen til et bedre sted i morgen end i går, kræver det et samar-

bejdende folkestyre. Venstres byrådsgruppe er stærk, og besidder mange kompetencer. Som 

borgmester bør man sikre at dette bringes i spil. En stærk borgmester bruger sin byrådsgruppe 

og bagland proaktivt. Ingen kan det hele – sammen kan vi alt. 


