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ARKEN vil til bunds i dårligt arbejdsmiljø  
 
ARKENs medarbejdere har i dag været samlet sammen med arbejdsmiljøkonsulenthuset 
Crecea og direktør Christian Gether. Det sker efter at ARKENs direktion, bestyrelse og 
Arbejdstilsynet fredag modtog en klage over det psykiske arbejdsmiljø og 
ledelseskulturen på museet. Klagen blev sendt via advokat på vegne af 20 anonyme 
medarbejdere. 
 
”Det har været en indsigtsskabende dag på ARKEN. Vi har været i tæt dialog med 
arbejdsmiljøkonsulenter og er i gang med at afdække de udfordringer – som vi står midt i 
– og skabe en opbyggelig proces. En medarbejder arbejder hjemme, indtil jeg siger til,” 
siger Christian Gether. 
 
Crecea kommer til at køre anonyme spørgeundersøgelser, som er i gang med at blive 
udarbejdet, og lave kvalitative interviews hurtigst muligt for at kortlægge arbejdsklimaet.  
 
Christian Gether: ”Vi arbejder så hurtigt og grundigt, som vi kan, og så snart 
undersøgelsen peger på en konklusion, vil ARKEN fremlægge den for offentligheden.”  
 
”Det er altafgørende for ARKEN, at medarbejderne føler sig godt tilpas, føler sig hørt, set 
og respekteret. Derfor har vi sat en grundig udredningsproces i gang, hvor hver en sten 
vil blive vendt og alle medarbejdere lyttet til. Det er en intens proces, som kræver meget 
af alle, men det er en nødvendig proces, som skal føre frem til heling af de sår, som er 
skabt,” siger Christian Gether. 
 
Bestyrelsesformand på ARKEN og borgmester i Ishøj Kommune Ole Bjørstorp:  
”Det er vigtigt, at sagen bliver undersøgt til bunds, for ARKEN skal ikke have et dårligt 
psykisk arbejdsklima. Vi følger nøje arbejdet med at dykke ned i problemerne, som skal 
løses så hurtigt, som det lader sig gøre.”  
 
Kim Jeilman, der er medarbejderrepræsentant i ARKENs samarbejdsudvalg og 
arbejdsmiljøudvalg, sætter pris på, at den uvildige undersøgelse er i gang. 
”Vi er fortrøstningsfulde og trygge ved, at ledelsen nu tager hånd om sagen og ser 
positivt på, at processen med en ekstern undersøgelse allerede er sat i værk.” 
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