
 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE 

 

 

Bilag til ØU-indstilling om fleksibel arbejdstid  
 
Beskrivelse i forhold til forsøgene: 
- Enheder og antal medarbejdere, der er omfattet 
- De personalegrupper, der er omfattet 
- Gennemsnitlig fordeling mænd/kvinder  
 
 
 
Beskrivelse af Socialforvaltningens deltagende enheder 
 
I SOF udrulles pilotprojektet på 4 enheder omfattende i alt 172 
medarbejdere (ekskl. elever og særlige beskæftigelsesordninger), 
hvoraf 13 % er på deltid. 
 
Kønsfordeling på de 4 enheder: 

 Ansatte fordelt på køn 

 Enhed Kvinder Mænd I alt 

BBU Ungehuset Emdrup 47 % 53 % 100 % 

BCH CAPTUM 50 % 50 % 100 % 

BCV Bolig- og beskæftigelsesenhed 70 % 30 % 100 % 

BHJ Staben 87 % 13 % 100 % 

 
 
Personalegrupper på de 4 enheder  

 Ansatte fordelt på overenskomst 

 Enhed HK AC DS LFS
1
 Andre

2
 I alt 

SOF’s 4 deltagende enheder 
I alt 

10 % 9 % 

 

25 % 

 

45 % 

 

11 % 

 

 

100 % 

 

 

 

Beskrivelse af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens 
deltagende enheder. 
 
Pilotforsøget omkring fleksibel arbejdstid udrulles i BIF på Center for 
Kompetence og Brobygning (CKB) og Center for Afklaring og 
Beskæftigelse (CAB) i BIF, hvor der er henholdsvis 27 pct. og 26 pct. 
på deltid. 
 

                                                 
1 Herunder hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner, 
omsorgs- og pædagogmedhjælper, pædagogiske assistenter  mv.  
2 Herunder Basis syge- og sundhedspersonale, social- og sundhedspersonale, 1 lærer, 
1 bygningskonstruktør, 1 specialarbejder mv.  



 Side 2 af 2 

Samlet set er der 119 ansatte på CKB, og 188 ansatte på CAB. Af 
tabel 1. og 2. herunder fremgår kønsfordelingen og 
personalefordelingen på de to centre. 
 
Køns- og personalefordelingen på Center for kompetence og Brobygning 
 
CKB Ansatte fordelt på køn Ansatte fordelt på overenskomst 

  Kvinder Mænd I alt HK AC Andre I alt 

I alt 67 % 33 % 100 % 83 % 11 % 6 % 100 % 

 
 
Køns- og personalefordelingen på Center for Afklaring og Beskæftigelse 
CAB Ansatte fordelt på køn Ansatte fordelt på overenskomst 

  Kvinder Mænd I alt HK AC DS 3F And

re 

I alt 

I alt 34 % 66 % 100 % 77 % 7 % 4 % 8 % 4 % 100 % 
 
 
 
 
Beskrivelse af Teknik- og Miljøforvaltningens deltagende enheder 
 
Pilotforsøget omkring fleksibel arbejdstid udrulles i TMF i Center for 
Vejvedligehold og KMC, nærmere i enhederne Fortov og Brønde, 
Asfalt og Striber samt Vejplan.  
 
Samlet set er der 91 i de tre enheder. Heraf vil ca. 18 personer deltage, 
når projektet sættes i gang. Det er endnu uvist, hvor stor en andel af 
deltagerne, der vil benytte sig af tilbuddet om at gå op og ned i tid.  
 
Alle deltagere er mænd, og størstedelen formodes at være ansat på 3F 
overenskomst. 
 


