
MIT PRIVATE LIV
Jeg er født i København og bor nu på Frederiksberg 
Siden 1991 har jeg været sammen med Allan, der er betjentformand i 
Udenrigsministeriet 
Vi har 3 børn, Sarah (26), Daniel (24) og Laura (19), der er i gang med deres 
uddannelser 
Allans søn, Thomas (32), gjorde os til bedsteforældre i oktober 2019 

MIT FAGLIGE LIV
Styrelsesmedlem i kvinderådet og medlem af den økonomiske og sociale 
komité i EU 2018 - 
Medlem af Niels Brocks bestyrelse 2015-2018
Næstformand i HK Stat Hovedstaden 2005-2010
Tillidsrepræsentant i Udenrigsministeriet 2004-2006 og 1997-2000
Næstformand i Udenrigsministeriets SU 1998-2000

MIT LÆRENDE LIV
Bestyrelsesuddannelse Niels Brock 2020
Proceskonsulentuddannelse DJØF 2015
Master i offentlig ledelse CBS 2011
Diplom i offentlig administration Forvaltningshøjskolen 2006
Kontorelev i Udenrigsministeriet 1990-1992
HH-eksamen Niels Brock 1990
Sprogskoler i England, Tyskland, Frankrig og Spanien
Studentereksamen Frederiksberg Gymnasium 1987

MIT ARBEJDSLIV 
Afdelingssektorformand i HK Stat Hovedstaden 2010- 
Teamleder i ØSC Finansministeriet 2009-2010
Regnskabsmedarbejder/teamleder i Beskæftigelsesministeriet 2007-2009
Udsendt til den danske EU-repræsentation/Belgien 2000-2003
Kontorfunktionær i Udenrigsministeriet 1992-2007
En årrække som bagerekspedient, sømand, postbud, rengøringsassistent 
1985-1990

Facebook: Ulla Moth-Lund Twitter: @UllaMoth   LinkedIn: Ulla Moth-Lund  
Mail: ulla.moth-lund.christensen@hk.dk
Telefon: 2449 7041

EN STÆRK, 
NÆRVÆRENDE OG 
INDFLYDELSESRIG 

FAGFORENING

CV

Vores arbejdspladser skal være sunde, fysisk som mentalt. 
Vi skal dele de bedste tiltag med hinanden. I skal have den 
hjælp, der skal til, den uddannelse, der lader jer vokse, og 
den respekt, I fortjener. 



Arbejdsgiverne skal forstå, at vores medlemmer – at I – er dem, 
der gør forskellen, dem der skal uddannes, ansættes og have 
ordentlige vilkår. Jeg vil slå fast, at det er os i HK Stat der holder 
hjulene i gang.

Som næstformand i HK Stat kan og vil jeg arbejde for, at de gode 
ideer, der findes i hver af de 8, snart 7, afdelinger bliver delt. Vi 
er kun så stærke, som det svageste led, så hver enkelt afdeling, 
hvert enkelt medlem skal styrkes. Det gælder både i hverdagen 
og til overenskomstforhandlingerne. 

Det betyder, at jeg har 4 områder, hvor jeg altid gerne vil gøre 
mere: uddannelse, netværk, arbejdsmiljø og faglighed. 

Enhver indsats her skal vurderes på, om den gavner jer og styr-
ker HK’s renommé. 

Det betyder, at jeg har brug for, at I fortæller mig, hvad I er begej-
strede for og bekymrede over. Så kan jeg gøre, hvad HK’ere gør 
bedst: Eksekvere på det, I fortæller mig. 

Som næstformand vil jeg være det led, der binder HK Stat sam-
men – fra medlem, til afdeling, til sektorfællesskaber, til over-
enskomstforhandlinger. Alle dele af kæden skal hænge sammen. 
Jeg er kun en god næstformand, hvis I, uanset om I arbejder i 
Ringkøbing, Aalborg, Nuuk eller på Bornholm, kan mærke, at jeg 
gør en forskel for jer, og at I er en del af et større, stærkere hele. 

JEG VIL MEGET, 
MEN FX VIL JEG:
•  Besøge alle afdelinger og høre, hvad der er værd 

at juble over, og hvad der stjæler nattesøvnen. 
•  Skabe gode uddannelsesmuligheder ved at tale 

med jer om, hvad I savner at kunne, og så gå til 
sektorerne med jeres ønsker.

•  Samle jer på kryds og tværs, så de gode ideer kan 
blive spredt, og vi kan støtte os op ad hinanden, 
når det er svært.

•  Besøge de arbejdspladser, hvor der mangler TR 
og AMR, så vi kan få valgt nogle flere – og forstå 
den modstand, vi er oppe imod.

•  Sikre, at vi hjælper vores elever med at blive de 
stærkeste fremtidige HK’ere.

•  Gennemføre konkrete tiltag for et godt arbejds-
miljø. Det kan fx være at gøre APV’er offentligt 
tilgængelige, så I ved, hvilken arbejdsplads I 
søger ind hos. 

•  Samle håndfaste eksempler, så arbejdsgiverne 
får sort på hvidt, at vi er en god investering.

•  Binde sammen fra lokalt til nationalt. Hver enkelt 
afdeling og arbejdsplads skal vide, hvad der fore-
går i sektoren – og hvorfor – og vi skal vide, hvad 
der sker hos jer.

NÆSTFORMANDSKANDIDAT

Ulla Moth-Lund Christensen


