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Nina Sundmand Ottesen
48 år, gift og har to skønne døtre på
henholdsvis 13 og 16 år.
For 6 år siden flyttede vi fra Nyboder i København til Korsør, hvor jeg
er aktiv i byens udvikling.

ARBEJDSLIV
SØVÆRNET PÅ FLÅDESTATION
KORSØR
– Rådgivning af ledelsen og koordinering af arbejdet med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø
– Samarbejdet med kommunen,
erhvervsforening, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i synliggørelse af Søværnets
aktiviteter og engagement i
byen
– Koordinator for større arrangementer, hvor Søværnet skal
synliggøres med henblik på langsigtet rekrutteringsindsats
DTU EFTERUDDANNELSE
– Kursuskoordinator for diplomog masteruddannelser
KU, DET HUMANISTISKE
FAKULTET (KUA)
– Koordinator for administrativt
netværk samt kursusadministration ved Åbent Universitet
– STADS-projektkoordinator på
fakultetssekretariatet
– Studiesekretær på Institut for
Musikvidenskab

TILLIDSHVERV/
BESTYRELSESPOSTER
– Fællestillidsrepræsentant for
HK i Søværnet
– Bestyrelsesmedlem i Forsvarets Landsklub
– Næstformand i Søværnets
koordinerende samarbejdsudvalg
– Bestyrelsesmedlem i HK Stat
Sjælland
– Tidligere næstformand/TR-
suppleant på DTU
AKTIV I KORSØR BY
– Næstformand for Korsør
Lokalråd
– Bestyrelsespost i Korsør
Bykontor
– Bestyrelsespost i Korsør Ny
skatepark
– Bestyrelsesmedlem i parti
forening
– Formand for Sumak – socialøkonomisk virksomhed
Facebook: Nina Sundmand Ottesen
LinkedIn: Nina Sundmand Ottesen
Mail: ninas.ottesen@gmail.com
Mobil: 40827313

Jeg vil være en skarp medspiller – for
medlemmerne, for HK og for arbejdsgiverne

SYNLIGT FAGLIGT
FÆLLESSKAB

VI SKAL SYNLIGGØRE VORES
KOMPETENCER, SÅ VI KAN SIKRE
VORES ARBEJDSPLADSER
Overfor arbejdsgiverne vil jeg tydeliggøre, hvorfor det kan betale sig at beholde
HK-stillinger – og ikke mindst hvorfor, der skal være HK’ere i stillingerne. Det er os,
der er uddannet til at varetage opgaverne.
Via fagpolitisk indflydelse vil jeg vise, hvorfor vi stadig er relevante på statens
arbejdspladser. Kerneopgaven kan ikke løses uden os, så det er på tide, at vi bliver
værdsat for den stabilitet og kontinuitet, som vi leverer.
Desuden skal vi styrke opmærksomheden på, at vi som faggruppe kan varetage
stadigt flere funktioner på mange niveauer.

NÆSTFORMANDSKANDIDAT

VI SKAL VÆRE SYNLIGE
FOR VORES MEDLEMMER
Som næstformand i HK Stat vil jeg være garant for, at vi er synlige og handler i tide,
når der varsles ændringer af politisk karakter med konsekvens for vores medlemmer.
Jeg vil synliggøre det fagpolitiske arbejde, der bliver gjort for at skabe og bevare
ordentlige løn- og arbejdsforhold, så medlemmerne ved, hvad de betaler for.
Vi skal ud til medlemmerne og vise, at vi kender og arbejder for deres hverdag, samt
inspirere dem til at bidrage og bruge deres muligheder for indflydelse.
HK Stat skal være relevant og attraktiv for alle – også nye – medlemmer.
Gennem et tæt samarbejde med afdelingerne vil jeg sætte fokus på at fortælle vores
medlemmer, hvorfor fagbevægelsen stadig har sin berettigelse, og hvorfor det er
vigtigt, at vi er mange i vores fællesskab.
Jeg vil sikre, at medlemmerne, især de unge, finder det relevant at organisere sig i vores faglige fællesskab, og vise, at der er masser at kæmpe for og kæmpe for at bevare.

Nina Sundmand Ottesen

UDDANNELSE HELE LIVET
Jeg vil arbejde for en ret til kompetenceudvikling og uddannelse, så vi får en naturlig
udvikling, enten opad i uddannelsesniveau eller udad i en specialiseret retning.
Jeg vil have fokus på at øge motivationen og modet hos det enkelte medlem til at
kaste sig ud i nye muligheder og tilegnelse af nye kompetencer.
Derudover vil jeg arbejde for at modernisere grunduddannelsen, så vi uddanner nye
HK’ere til det, som arbejdsgiverne har brug for.

ET GODT ARBEJDSMILJØ ER EN
FORUDSÆTNING FOR TRIVSEL
Det er vigtigt for mig, at der på statens arbejdspladser er et ordentligt arbejdsmiljø,
hvor man i en tryg ramme kan håndtere arbejdspres, krænkelser, ondt i skulderen og
andre former for mistrivsel.
Sammen med afdelingssektorerne vil jeg støtte og styrke vores tillidsvalgte, så de
kan være med til at sikre de bedste betingelser for dem og deres kolleger på
arbejdspladsen.

