
















LEDELSE OG ORGANISATION 

Frederikssund Kommune
Willumsens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum efter museumslovens §15. Museet ejes og 

drives af Frederikssund Kommune, der er museets hovedtilskudsyder. Willumsens Museum hører dermed 

under Kultur og fritid i Frederikssund Kommune . 

BestyreIse 
Willumsens Museum ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen består af 7 

medlemmer, der er udpegede med henblik på at varetage museets samlede interesser. 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer: 

Ole Find Jensen (S) (Formand), udpeget af Frederikssund byråd 

Michael Tøgersen, (Næstformand) direktør, udpeget af Frederikssund Erhverv 

Andreas Ryge (R), udpeget af Frederikssund byråd 

Jacques Duelund Mortensen, arkitekt, udpeget af Frederikssund Erhverv 

Heine Skjerning, billedkunstner, udpeget af Akademirådet 

Line Herbst, advokat, udpeget af Advokatsamfundet 

Grethe Olsen, udpeget af Frederikssund Kunstforening 

PersonaIe og organisation 
I 2020 udgjorde personalet på Willumsens Museum 6,8 årsværk fordelt på: En museumsdirektør, to 

museumsinspektører, en museumsforvalter, en bogholder/administrator, en 

kommunikationsmedarbejder (16-30 timer}, en kunstformidler (14 timer}, en studentermedarbejder (8 

timer) samt fire medarbejdere, der passer museet i weekender og på helligdage. Derudover er der 

tilknyttet freelance omvisere og undervisere og 11 frivillige, som agerer vagter og passer cafeen. De 

frivillige yder et stort bidrag til museet, hvad der omregnet nok svarer til 1,1 årsværk. 

Under coronanedlukningen har weekendvagterne været sendt hjem med løn, og museets øvrige 

personale har i løbet af året arbejdet hjemmefra i det omfang, det har kunnet lade sig gøre. 

Miljøet på arbejdspladsen prioriteres højt på Willumsens Museum, og det gælder både det psykiske og 

det fysiske arbejdsmiljø. Som kommunalt museum forholder museet sig til Frederikssund Kommunens 

generelle arbejdsmiljøpolitik og forskellige politikker omkring sygefravær, rygning, alkohol etc. 

I kraft af en regelmæssig trivselsundersøgelse og arbejdspladsvurdering har hver enkelt medarbejder 

indflydelse på sit eget arbejdsmiljø. Sidst gennemførte APV var i efteråret 2020. De afdækkede 

muligheder for forbedringer samordnes i en handlingsplan på arbejdsmiljøområdet. For yderligere at 

sikre trivsel og job kvalitet gennemføres medarbejderudviklingssamtaler årligt med alle medarbejdere. 

9 

Arbejdsmiljø


























































