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NORDJYLLAND: Ulla Astman 
ville utvivlsomt blive mere 
kendt, hvis hun deltog i  
f.eks. Vild med dans, men 
skulle de finde på at ringe og 
spørge hende, er svaret nej 
tak.

- Jeg ville være værre end 
Jacob Haugaard og Allan Si-
monsen. Min mor har altid 
sagt, at det var hendes mest 
spildte penge, hun brugte på 
at jeg gik til dans i fem år, 
fortæller Ulla Astman (S), 
formand for regionsrådet i 
Nordjylland og dermed en af 
landsdelens mest magtfulde 
politikere.

Men der er ikke fulgt be-
rømmelse med magten. 

Lidt eller meget
Nordjyske og Jysk Analyse 
har spurgt nordjyderne, 
hvor godt de synes, Ulla Ast-
man har klaret erhvervet 
som regionsrådsformand si-
den sidste valg. Hver tredje 
svarer, at de ikke ved, hvem 
der er formand for regions-
rådet i Nordjylland.

- Men omvendt er der så 
næsten 70 procent, der ved, 
hvem man er, påpeger Ulla 
Astman optimistisk.

- Her under valgkampen er 
det rigtig rart, hvis folk ved, 
hvem man er, men det vig-
tigste for mig er  at skabe go-
de resultater for borgerne og 
patienterne. Jeg har ikke no-
get ønske om at være en ken-
dis, fastslår Ulla Astman.

Tre ud af fire unge
Ulla Astman forventer ikke, 
at man kan få alle de sidste 
30 procent til at følge med i 
politik, og især kan det nok 
ikke lade sig gøre at få unge 
til at interessere sig for regi-
onsrådet, som først og frem-
mest står for driften af syge-
husene.

- Rigtig mange unge har 
mere fokus på den store ver-
den og global politik. Det er 

først, når man bliver lidt æl-
dre, man får interesse for det 
nære. Når man selv eller ens 
pårørende bliver brugere, 
mener Ulla Astman.

Det stemmer fint overens 

med, at jo ældre deltagerne i 
undersøgelsen er, jo større 
er kendskabet til regions-
rådsformanden.

Ulla Astman håber, at væl-
gerne i det mindste vil bruge 

Hun er en af Nordjyllands 
mest magtfulde, men mange 
kender ikke hendes navn
HVIS DE RINGER FRA VILD MED DANS: - Jeg danser dårligere end Jacob Haugaard og Allan Simonsen

Ulla Astman (S) har været  
formand for Region Nordjylland
siden 2007, hvor forgængeren  
Orla Hav (S) kom i Folketinget.  
Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

 {Hver måned giver op til 
2000 repræsentativt udvalg-
te nordjyder deres meninger 
til kende i Panel Nordjylland. 
Formålet er at blive klogere 
på nordjydernes holdninger, 
interesser og adfærd.

 {Panelet er oprettet af Det 
Nordjyske Mediehus og be-
styres af Jysk Analyse, som 
sikrer, at tallene er i orden og 
er garant for panel-deltager-
nes anonymitet.

 { TV2 Nord, DR P4 Nordjyl-
land og Det Nordjyske Me-
diehus er i denne undersø-
gelse gået sammen om at 
undersøge nordjyske vælge-
res vigtigste emner op til re-
gionrådsvalget.

 {Undersøgelsen er foreta-
get fra 27. oktober til og med 
8. november 2021, og 1498 
medlemmer af Panel Nord-
jylland har deltaget.

FAKTA
PANEL NORDJYLLAND

deres stemmeret ved kom-
munal- og regionsrådsvalget 
tirsdag:

- Jeg kan godt have på for-
nemmelsen, at vi er begyndt 
at tage vores stemmeret for 
givet. Over 100 millioner 
mennesker i verden lever 
uden stemmeret. Jeg tror, de 
ville give deres højre arm for 
at have vores muligheder. 

 » Det vigtigste for mig er at skabe gode  
resultater for borgerne og patienterne. Jeg  
har ikke noget ønske om at være en kendis.
ULLA ASTMAN (S), regionsrådsformand


