
 
 

Borgmesterkandidat for Venstre i Haderslev Kommune 
 
 
 
Navn: Signe Knappe 

Adresse:  Kirkealle 13 

Postnr. By: 6510 Gram 

Alder: 46 år 

Civilstand: Gift med Jarl. Mor til 4 døtre på 12, 15, 19 og 21 år. 
 

 
Hvem er jeg 

 
Jeg er født og opvokset lidt udenfor Gram. Jeg har læst i Aarhus og vendte efter 8 år i 2002 
hjem til Gram igen med min mand og vores to ældste børn. Jeg har altid været meget 
interesseret i samfundsforhold og har en bacheloruddannelse i Statskundskab. 
 
Jeg har bred politisk erfaring. Dybest erfaring har jeg fra de udvalg, der arbejder med vores 
kernevelfærd. 11år i Børn- og familieudvalget(skoler og dagtilbud), hvor jeg har været formand 
og nu næstformand gennem de seneste 7 år. Derudover har jeg erfaring fra Voksenudvalget, 
Socialudvalget, Kultur-og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget. I 7 år har jeg været først 
næstformand og nu formand for Børn- og ungeudvalget, som behandler tvangsanbringelser. 
Spændvidden i min erfaring går derfor fra praksis helt ude i mødet med borgeren, til 
fastlæggelse af de overordnede linjer for kommunens service. Det er min overbevisning, at hvis 
de overordnede linjer skal lægges rigtigt, så må man også have et vågent øje for 
konsekvenserne ude hos borgeren. Det vågne øje har jeg. 
 
Mit politiske kompas er baseret på liberale værdier. Borgerne før systemet er ikke bare en 
floskel for mig, men en rettesnor i mit daglige politiske arbejde. Jeg bliver indigneret, når 
borgere ikke føler sig hørt og mødt i systemet. Det er min erfaring, at kritisk sans er et både 
nyttigt og nødvendigt arbejdsredskab – og jeg benytter den aktivt og flittigt. 
 
 
Hvad vil jeg 
 

Min ambition er, at supplere de sagsområder, som traditionelt har haft borgmesterkontorets 
interesse, med et fokus på de store kernevelfærdsområder for børn, unge og ældre. Udviklingen 
her skal tage afsæt i, hvordan borgene konkret oplever mødet med kommunen, ikke i hvad der 
er mest praktisk for systemet. Vi skal skabe flere og bedre valgmuligheder for borgerne.  
 
I politik ligger djævlen ofte i detaljen. Hvis vi f.eks ikke opdager og gør noget for børn, der 
mistrives i folkeskolen, ender de måske på specialskole. Det er dyrt menneskeligt, men også 
økonomisk. Derfor skal vi politikere ikke blot interessere os for de store linjer, men også for 
detaljerne. Kun sådan kan vi træffe gode beslutninger. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi skal have øje for udviklingsmuligheder i både byer og landdistrikter. Vi har brug for udvikling 
begge steder, både for os som bor her allerede, men også når vi taler bosætning.  
 
Grundlaget for, at vi har handlemuligheder til at udvikle vores drift og skabe vækst, er en sund 
økonomi. Ovenpå Socialdemokraternes ringe håndtering af SWAP-lån i 2012, lagde vi, mens jeg 
sad i Økonomiudvalget, en langsigtet, sund retning for vores økonomi, med fokus på 
gældsafvikling og “tæring efter næring”, for at skabe os handlerum. Den retning skal vi 
fortsætte. 
 
Som Borgmester vil det have min allerstørste opmærksomhed, at vores politiske beslutninger 
også skinner tydeligt igennem i forvaltningens handlinger – helt ud i yderste led. Det kommer 
ikke af sig selv. Det vil kræve en fokuseret indsats. Den indsats vil jeg rigtig gerne sætte mig i 
spidsen for. 
 
 


