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NORDJYLLAND: Nordjyske og 
Jysk Analyse har spurgt 
nordjyderne, hvor godt de-
res borgmester har klaret sig 
siden sidste valg. Vinderen 
overrasker næppe ret man-
ge, men det gør måske nav-
nene på de sidste pladser.

Ved sidste kommunalvalg i 
2017 blev Birgit Hansen he-
le landets suverænt mest po-
pulære byrådspolitiker, da 
hun personligt fik 42 pct. af 
stemmerne i Frederikshavn 
Kommune. Der blev også li-
ge akkurat plads til Hjør-
rings bogmester Arne Boelt 
(S) som den eneste anden 
nordjyde på stemmesluger-
nes top 10.

Birgit Hansen er tilsynela-
dende ikke blevet mindre 
populær i mellemtiden. Ar-
ne Boelt deler i højere grad 
vandene. 

Godt nok synes 43 pct. af 
vælgerne i Hjørring Kom-
mune, at Arne Boelt har 
gjort det godt, men på listen 
over hvilke borgmestre, 
nordjydernes synes har gjort 
det dårligt siden sidste valg, 

lander Arne Boelt på en ube-
hagelig førsteplads.

Nordjyderne er også ble-
vet spurgt, om de ønsker at 
deres nuværende borgme-
ster skal fortsætte, eller om 
de hellere vil have en anden.

Arne Boelt: - Jeg er som jeg er
Birgit Hansen er igen den 
klart mest populære. Næ-
sten to ud af tre håber, hun 
fortsætter som borgmester, 
mens næsten halvdelen af 
vælgerne i Hjørring Kom-
mune ønsker Arne Boelt 
skiftet ud.

- Jeg har altid sagt, valget 
skal vindes mellem valgene, 
så det ... Vi må se, hvad det 
betyder, siger Arne Boelt.

- Jeg er, som jeg er, og jeg 
har gjort det så godt som jeg 
kunne. Det jeg siger, er også 
det, der kommer til at ske. På 
det seneste møde i økonomi-
udvalget vedtog vi sociale 
klausuler og arbejdsklausu-
ler ved udbud af tjeneste-
ydelser og bygge- og anlægs-
opgaver, og dermed indfrier 
vi det sidste fra vores valg-
program fra sidste valg, fort-
sætter han.

Ikke skræmmende
Leon Sebbelin fra Rebild, 
som er Danmarks eneste ra-

dikale borgmester, er den af 
de nordjyske borgmestre, 
som færrest giver topkarak-
ter til, og også den, som fær-
rest ser fortsætte på borgme-
sterposten.

- Jeg synes ikke, det er 

skræmmende, hvis en tred-
jedel synes en borgmester 
gør det godt. Det er da meget 
godt. Jeg har selv den ople-
velse, at jeg bliver taget vel 
imod, når jeg er ude forskel-
lige steder eller går på ga-

den, siger Leon Sebbelin.
- Jeg gør det på den måde, 

jeg gør tingene på, men med 
tre ud af 25 mandater er det 
svært at være meget mar-
kant. Jeg får hele tiden den 
rolle at samle. Tingene bli-
ver ikke lige nøjagtig sådan 
som jeg synes, verden skal se 
ud, påpeger han.

Populær men ikke kendt af alle
Sammenlagt foretrækker 42 
pct. af nordjyderne, at deres 

nuværende borgmester fort-
sætter efter valget, mens 31 
pct. hellere vil have en an-
den borgmester. 19 pct. sva-
rer "ved ikke" og 5 pct. ken-
der ikke borgmesteren.

Pudsigt nok var Birgit 
Hansen også den borgme-
ster, færrest kunne huske, da 
vi spurgte, om de kendte 
borgmesteren i deres kom-
mune. 13 pct. svarede nej.

Den bedste, den 
værste og den mest 
ukendte borgmester
ANALYSE: Hver tredje nordjyde vil have borgmesteren skiftet ud

 {Hver måned giver op til 2000 
repræsentativt udvalgte nordjy-
der deres meninger til kende i Pa-
nel Nordjylland. Formålet er at 
blive klogere på nordjydernes 
holdninger, interesser og adfærd.

 {Panelet er oprettet af Det 
Nordjyske Mediehus og bestyres 
af Jysk Analyse, som sikrer, at tal-
lene er i orden og er garant for 
panel-deltagernes anonymitet.

 { TV2 Nord, DR P4 Nordjylland 
og Det Nordjyske Mediehus er i 
denne undersøgelse gået sam-
men om at undersøge nordjyske 
vælgeres vigtigste emner op til 
regionrådsvalget.

 {Undersøgelsen er foretaget fra 
27. oktober til og med 8. novem-
ber 2021, og 1498 medlemmer 
af Panel Nordjylland har delta-
get.
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