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Det skal kunne betale sig at arbejde  
– også for demokratiske fremskridt!
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MEDEJERSKAB

For DSU har kampen for sociale fremskridt og demokratiske 
fremskridt altid gået hånd i hånd. Vejen til at skabe et mere 
frit, mere lige og mere socialt retfærdigt samfund er brolagt 
med social tryghed, økonomisk lighed og mere magt over 
egen tilværelse. Flere skal kunne sætte sig bag rattet i eget 
liv og selv bestemme, hvor bilen skal køre hen. Rammen er det 
stærke og forpligtende fællesskab, som griber dem, der falder, 
og hjælper alle med at realisere drømme og ambitioner for 
egen tilværelse.

Mange partier, politikere og meningsdannere påstår, at de 
kan skrive under på ovenstående vision. Men de glemmer al-
tid et af de mest fundamentale ben til at komme i mål med 
den: Demokratiske fremskridt. En udbygning af menneskers 
mulighed for at få større indflydelse på deres arbejdsliv, sam-
fundsliv og fremtid. Her har Christiansborg stået stille i årtier.

Det vil DSU ændre på nu. Vi ønsker at kickstarte kampen for 
demokratiske fremskridt for mennesker i Danmark. Magt over 
egen tilværelse handler ikke kun om personlig frihed og social 
tryghed. Det handler også om adgang til medbestemmelse i 
hjemmet, på arbejdspladsen og i folkestyret.

”Medejerskab” er vores første koncentrerede bud på at ska-
be demokratiske fremskridt i økonomien. Vi ønsker, at med-
arbejdere – men også gerne forbrugere, producenter o.l. – får 
mulighed for at få mere indflydelse og større ejerskab på de-
res arbejdsplads. Ikke gennem store centralistiske løsninger, 
men lokalt på den enkelte arbejdsplads. Ikke ved at udfordre 
arbejdsgivernes private ejendomsret, men ved at skabe po-
sitive incitamenter til at dele. Ikke ved at skrue tiden tilba-
ge til 1970’ernes drømme om såkaldt økonomisk demokrati 
(ØD), men ved at tage syvmileskridt ind i fremtidens vækst, 
velstand og jobskabelse.

Siden finanskrisen er det blevet tydeligere for os alle, at de-
mokratiske virksomheder og virksomheder, hvor medarbejde-
re eller forbrugere ejer en betydelig del, klarer sig bedre og 
bedre. De tjener flere penge, skaber flere arbejdspladser, har 
øget produktivitet, lavere sygefravær og større arbejdsglæde. 
Konkurrencedygtigheden er høj og væksten det samme. Sam-
tidig kan mere medejerskab fremtidssikre generationsskif-
te-virksomheders nationale forankring og være et værn mod 
fristelser hos enkeltarvinger til udsalg. Kort sagt kan kampen 
for mere medejerskab i dansk erhvervsliv udgøre en del af den 
opskrift, der skal sikre både konkurrenceevnen, beskæftigel-
sen og produktiviteten i fremtiden.

Derfor går DSU’s kamp for mere medejerskab også på to ben. 
Det skal kunne betale sig at arbejde for mennesker, der skal 
have en gulerod for at blive mere produktive og kreative på 
arbejdspladsen. Det skal også kunne betale sig at skabe de-
mokratiske fremskridt, så mennesker får en større bid af øko-
nomien og indflydelsen i samfundet.

Derfor har vi lavet dette udspil. DSU’s forslag til et mere 
demokratisk erhvervsliv hviler på fem centrale søjler:

1. Vi foreslår en ny selskabsform – Den Medarbejderejede 
Virksomhed – der skal bruges til at opstarte nye virksom-
heder, som er 100 procent ejet af medarbejderne.

2. Vi foreslår en ny foreningsstruktur – Medejerskabsforenin-
gen – der skal bruges til at overdrage ejerandele i allerede 
eksisterende selskaber, f.eks. aktieselskaber, til en med- 
arbejderejet og -styret forening.

3. Vi vil gøre det mere attraktivt at opstarte en medarbejde-
rejet virksomhed ved at give særlige fordele og økonomi-
ske incitamenter til nyopstartede virksomheder under den 
nye selskabsform.

4. Vi vil gøre det mere økonomisk attraktivt at overdrage ejer- 
andele til en medarbejderejet forening i form af Medejer-
skabsforeningen.

5. Vi vil gøre det lettere for medarbejderejede, delvist med- 
arbejderejede og andre demokratiske virksomheder at rej-
se risikovillig kapital og modtage den rette rådgivning.

Det skal kunne betale sig at arbejde 
– også for demokratiske fremskridt!
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01 DEN MEDARBEJDEREJEDE VIRKSOMHED
 – EN NY SELSKABSFORM

Medarbejderejede virksomheder er styret af de lønmodtagere, 
der har deres daglige gang på arbejdspladsen. På den måde 
udgør medarbejderejede virksomheder den reneste form for 
erhvervsdemokrati, idet medarbejderne er tillagt den direkte 
beslutningskraft. DSU vil sikre, at det bliver nemmere og mere 
økonomisk attraktivt at starte en fuldt medarbejderejet virk-
somhed i Danmark.

Derfor foreslår DSU, at der oprettes en ny selskabsform for 
virksomheder, der er 100 procent ejet af dens medarbejdere. 
En sådan virksomhed benævnes Medarbejderejet Virksomhed 
og registreres herved i et nationalt register over medarbejde-
rejede virksomheder.

Den Medarbejderejede Virksomhed drives i det daglige på 
samme måde som de fleste andre virksomheder. Bestyrelsen 
vælges af generalforsamlingen som den øverste myndighed, 
og bestyrelsen ansætter en direktion og virksomhedsledelse, 
som i det daglige leder, fordeler og tilrettelægger arbejdet, 
forhandler overenskomst, tager ansvar for arbejdsmiljøet etc.

På den årlige, ordinære generalforsamling har alle virksom-
hedens medarbejdere – og kun disse – én stemme hver. Ge-
neralforsamlingen vælger virksomhedens bestyrelse, vælger 
tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og godkender virksom-
hedens regnskab.

Derudover beslutter de stemmeberettigede – virksomhedens 
medarbejdere – på generalforsamlingen, hvordan et eventuelt 
overskud i virksomheden skal disponeres. På den måde bliver 
det medarbejderne, der sammen har skabt overskuddet, som 
i fællesskab træffer beslutning om, hvordan overskuddet skal 
bruges.

For at sikre medarbejdernes direkte demokratiske kontrol med 
virksomheden er det et krav, at mere end halvdelen af besty-
relsen består af medarbejdere, som har deres daglige gang 
i virksomheden. Det er bestyrelsens opgave at ansætte og 
afskedige direktionen og træffe langsigtede strategiske be-
slutninger for virksomheden. Ansvarsfordelingen mellem di-
rektionen, bestyrelsen og generalforsamlingen er præciseret 
senere i dette forslag.

Der vil være knyttet en række særligt fordelagtige skattevil-
kår m.m. til den medarbejderejede virksomhedsform, så det er 
økonomisk attraktivt at drive en sådan type virksomhed. Disse 
skattefordele uddybes ligeledes senere i forslaget.

For at kunne gøre brug af skattefordele og andre økonomiske 
fordele skal en virksomhed registreres som en Medarbejdere-
jet Virksomhed. Dette er kun muligt, hvis virksomheden lever 
op til en række grundlæggende demokratiske principper, som 
er anført herunder.

De seks demokratiske principper for Den Medarbejder- 
ejede Virksomhed

1. Alle medarbejdere har én stemme hver på virksomhedens 
generalforsamling.

2. Medarbejderne er medejere af virksomheden i kraft af de-
res ansættelsesforhold. Medejerskabet påbegyndes ved 
ansættelse og ophører ved opsigelse.

3. Medejerskabet er til hver en tid åbent for nye medarbejdere.

4. Virksomheden holder en årlig generalforsamling, hvor der 
vælges bestyrelse, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, 
godkendes regnskab og træffes beslutning om dispone-
ring af et eventuelt overskud og honorar for bestyrelses- 
arbejde.

5. Generalforsamlingen skal allokere mindst 15 procent af 
virksomhedens årlige overskud til den udelelige reserve. 
Der betales ikke selskabsskat af indbetalingen til denne.

6. Medarbejderne skal have status som lønmodtagere. Direk-
tionen skal have status som arbejdsgivere.

Under disse grundlæggende principper etableres følgende 
arbejdsfordeling mellem generalforsamlingen, bestyrelsen og 
direktionen i virksomheden:

GENERALFORSAMLINGENS ARBEJDSOPGAVER:
• Valg af bestyrelse, hvoraf mindst halvdelen er med- 

arbejdere, som har deres daglige gang i virksomheden
• Beslutning om honorar for bestyrelsesmedlemmer
• Valg af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
• Godkendelse af regnskab
• Beslutning om disponering af et eventuelt overskud
• Beslutning om indkomne forslag fra medarbejderne

BESTYRELSENS ARBEJDSOPGAVER:
• Ansættelse og afskedigelse af direktionen
• Økonomistyring – herunder budgetter og løbende godken-

delse af regnskaber
• Større løbende strategiske beslutninger for virksomheden
• Løbende statusopdatering til medarbejderne mellem ge-

neralforsamlingerne om bl.a. strategi og økonomi – eksem-
pelvis hvert kvartal.

DIREKTIONENS ARBEJDSOPGAVER:
• Tilrettelæggelse af arbejdet i det daglige
• Forhandling af overenskomst
• Hyring og fyring af medarbejdere
• Løbende revision af budgetter og regnskab, som forelæg-

ges bestyrelsen
• Løbende ledelsesbeslutninger, som ikke er er store nok til 

at være bestyrelsesbeslutninger
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02 MEDEJERSKABSFORENINGEN 
 – NY FORENINGSSTRUKTUR FOR DELVIST MEDARBEJDEREJE

DSU’s klare mål er at skabe et demokratisk erhvervsliv, hvor 
almindelige lønmodtagere får større ejerskab over deres ar-
bejdsliv og arbejdsplads. Derfor er det også vores opfattelse, at 
demokratiseringen af erhvervslivet ikke kan eller skal begræn-
se sig til opstart af nye medarbejderejede virksomheder.

Vi vil sikre, at det også er økonomisk fordelagtigt at omlægge 
allerede eksisterende virksomheder til en større grad af med-
arbejdereje. Derfor mener DSU, at der skal etableres en ny for-
eningsstruktur til overdragelse af ejerskab til medarbejderne i 
allerede eksisterende virksomheder – Medejerskabsforeningen.

Medarbejdernes ejerandele placeres i en medejerskabsfor-
ening, der er baseret på en række grundlæggende demokra-
tiske principper. Foreningen skal leve op til de demokratiske 
principper for at kunne blive registreret som en medejerskabs-
forening og dermed kunne gøre brug af de særlige skatteforde-
le, der er knyttet til en sådan registrering.

Medarbejderne har til enhver tid – uagtet foreningens ejeran-
del – lønmodtagerrettigheder.

De otte demokratiske principper for Medejerskabs 
foreningen

1. Foreningen er kollektivt ejet af medarbejderne, og alle 
medarbejdere har én stemme hver på foreningens gene-
ralforsamling.

2. Der afholdes en årlig generalforsamling, hvor medarbej-
derne vælger en foreningsbestyrelse. Generalforsamlin-
gen kan beslutte, at fagforbund skal være repræsenteret i 
foreningsbestyrelsen uden stemmeret.

3. På den årlige generalforsamling vælges ud over forenings-
bestyrelsen også foreningens bestyrelsesmedlemmer i 
den virksomhed, som foreningen har ejerandele i. Disse 
bestyrelsesmedlemmer skal udgøre en andel af bestyrel-
sen i den virksomhed, som foreningen har ejerandele i, der 
modsvarer foreningens ejerandel af virksomheden.

4. Generalforsamlingen beslutter, hvordan foreningens andel 
af virksomhedens eventuelle overskud skal disponeres.

5. Hvis generalforsamlingen beslutter at udbetale en del af 
overskuddet til medarbejderne, udbetales det ligeligt mel-
lem alle medarbejdere.

6. Hvis foreningen sidder på majoritetsejerskabet i virksom-
heden, skal den indbetale mindst 15 procent af et even-
tuelt overskud til virksomhedens udelelige reserve. Der 
betales ikke selskabsskat af indbetalingen til denne.

7. Hvis foreningen beslutter at frasælge ejerandele i virk-
somheden, kan overskuddet ikke udbetales til medarbej-
derne, men kun til et almennyttigt formål, der skal fremgå 
af foreningens vedtægter.

8. Medejerskabsforeningen indbetaler – når den har opnå-
et majoritetseje – 3 procent af et eventuelt overskud til 
Statens Erhvervsdemokratifond, som medvirker til at sikre 
opstart af nye erhvervsdemokratiske foreninger og virk-
somheder.

Opstart og overdragelse af ejerandele til Medejerskabs-
foreningen

Hvis medarbejderne på en virksomhed enes om at ville købe 
en del af virksomheden – og virksomhedens ejere er enige om 
at sælge eller overdrage en del af ejerskabet – stifter med-
arbejderne en medejerskabsforening baseret på ovenstående 
demokratiske principper.

DSU mener, at det skal være økonomisk fordelagtigt for virk-
somhedsejere under traditionelle selskabsformer at overdrage 
eller sælge ejerandele til en medejerskabsforening. Derfor vil 
vi knytte en række skattefordele og andre økonomiske incita-
menter til frasalg og overdragelse af ejerandele til en medejer-
skabsforening. Disse fordele er præciseret senere i forslaget.

Det skal sikres, at Medejerskabsforeningen har gode mulighe-
der for at rejse kapital til at opkøbe ejerandele i virksomheden. 
Derfor foreslår DSU, at det bliver økonomisk attraktivt for virk-
somhedsejere under traditionelle selskabsformer at overdra-
ge ejerandele til en medejerskabsforening mod et langfristet 
lån, der løbende betales tilbage af Medejerskabsforeningen. 
Ligeledes vil vi gøre det muligt for Medejerskabsforeningen at 
optage favorable lån i Statens Erhvervsdemokratifond, der kan 
bruges til at opkøbe ejerandele. Det skal desuden være muligt 
at anvende en kombination af de to modeller.

MODEL 1: Medejerskabsforeningen får overdraget aktier mod 
et langfristet lån

Medejerskabsforeningen optager et langfristet lån i den virk-
somhed, som foreningen vil opkøbe ejerandele i, svarende til 
prisen på ejerandelen. Lånet tilbagebetales således, at maksi-
malt 50 procent af foreningens andel af virksomhedens over-
skud bruges på at afdrage foreningens gæld til virksomheden.

Virksomheden er interesseret i at sikre foreningens købekraft, 
så foreningen kan opkøbe ejerandele, idet virksomhedens ejer 
dermed kan gøre brug af særlige skattefordele ved salget. 
Derfor har virksomheden også incitament til at yde et billigt, 
langfristet lån.

MODEL 2: Medejerskabsforeningen optager et lån i Statens 
Erhvervsdemokratifond

Foreningen optager et favorabelt, langfristet lån i Statens  
Erhvervsdemokratifond. Lånet bruges til at opkøbe ejerandele 
i virksomheden. Foreningen skal ligeledes kunne kombinere 
de to modeller for at sikre det billigste og mest attraktive 
opkøb af ejerandele.
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03 FORDELE FOR NYOPSTARTEDE  
MEDARBEJDEREJEDE VIRKSOMHEDER

DSU mener, at det skal være økonomisk attraktivt at opstar-
te nye erhvervsdemokratiske virksomheder – det gælder især 
virksomheder under den nye selskabsform. Kun på den måde 
kan vi sikre, at flere danskere tør kaste sig ud i at starte en 
virksomhed under en helt ny og uprøvet selskabsform.

For at sikre at det bliver økonomisk attraktivt at opstarte nye 
medarbejderejede virksomheder, vil vi give virksomheder un-
der denne selskabsform adgang til en række særlige fordele 
og økonomiske incitamenter. Fordelene skal ligeledes bidrage 
til at sikre de medarbejderejede virksomheders konkurrence-
dygtighed i de første leveår.

Den Medarbejderejede Virksomhed skal til hver en tid leve op 
til de grundlæggende demokratiske principper for en med- 
arbejderejet virksomhed.

DSU foreslår følgende fordele og økonomiske  
incitamenter:

1. Selskabsskatten suspenderes i de første fem år af en med-
arbejderejet virksomheds levetid. Hvis selskabet inden for 
den første periode opnår en vis størrelse og et vist antal 
medarbejdere, skal det belønnes med en yderligere sus-
pension af selskabsskatten i op til fem år.

2. Det skal være muligt for dagpengemodtagere at få ud- 
betalt op til seks måneders dagpenge for selv – eller sam-
men med andre – at opstarte en virksomhed under den nye 
selskabsform.

3. Statens Erhvervsdemokratifond skal sikre, at nystartede 
medarbejderejede virksomheder, på baggrund af en vurde-
ring af virksomhedens levedygtighed, har mulighed for at 
optage billige lån – udelukkende med inflationsrente – i de 
første ti år af virksomhedens levetid.

4. Der gives fuldt fradrag i selskabsskatten for alle indbeta-
linger til virksomhedens udelelige reserve.

5. Der gives fradrag på 130 procent i selskabsskatten for den 
del af overskuddet, der geninvesteres i virksomhedens ud-
vikling, f.eks. i form af ny teknologi.
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04 FORDELE VED OVERDRAGELSE  
AF EJERANDELE TIL EN  
MEDEJERSKABSFORENING

Hvis vi skal sikre et demokratisk erhvervsliv, skal det også 
være økonomisk fordelagtigt for allerede etablerede virksom-
heder at overdrage ejerandele til en medejerskabsforening. 
Derfor vil DSU indføre en række økonomiske incitamenter og 
skattefordele, der skal sikre, at en større del af erhvervslivet 
omlægges til medarbejdermedeje.

Visse økonomiske fordele skal gælde uagtet Medejerskabsfor-
eningens ejerandel i virksomheden. Derudover skal virksom-
heden og Medejerskabsforeningen trinvist opnå adgang til de 
gunstige vilkår, efterhånden som Medejerskabsforeningens 
andel af ejerskabet øges. Fordelene træder i kraft, når ande-
len af medarbejdereje overstiger 10 procent. Kun kollektivt 
medarbejdereje gennem en Medejerskabsforening tillægges 
betydning.

DSU foreslår først og fremmest, at følgende fordele  
gælder uagtet Medejerskabsforeningens ejerandel  
i virksomheden:

1. NEDSLAG I AVANCESKATTEN
 Avanceskatten, som betales af fortjeneste ved aktiesalg, 

sænkes drastisk, når aktierne sælges til en medejerskabs-
forening.

2. SKATTEFRI OVERDRAGELSE VED GENERATIONSSKIFTE
 Ved forestående generationsskifte skal virksomheden 

kunne overdrages skattefrit til en medejerskabsforening 
– såkaldt skattemæssig succession. Overdrageren fritages 
fra avanceskat, og Medejerskabsforeningen fritages for at 
skulle betale bo- og gaveafgift. Desuden gøres det mindre 
økonomisk attraktivt at lade virksomheden gå i arv til et 
familiemedlem.

3. FORKØBSRET FOR MEDARBEJDERNE
 Ved frasalg af majoritetsejerskabet i en virksomhed ind-

føres en forkøbsret til Medejerskabsforeningen. En sådan 
forkøbsret vil betyde, at medarbejderne får forhåndsret 
til at opkøbe virksomheden til samme pris som en an-
den tilbudsgiver. Medarbejderne skal sikres en periode 
på mindst to måneder til at beslutte, hvorvidt de vil købe 
aktiemajoriteten. Derefter har de fire måneder til at rejse 
den nødvendige kapital, såfremt et flertal af medarbejder-
ne i foreningen beslutter sig for at benytte forkøbsretten.

4. FRADRAG I SELSKABSSKATTEN FOR 
 MEDEJERSKABSFORENINGEN
 Medejerskabsforeningen skal sikres et fradrag i selskabs-

skatten, svarende til dens udgift til opkøb af aktier i virk-
somheden. Derudover skal Medejerskabsforeningen sikres 
fradrag i selskabsskatten for indbetalinger til virksom- 
hedens udelelige reserve.

5. EJERFORHOLD SKAL INDGÅ I VURDERINGEN 
 AF OFFENTLIGE UDBUD
 Der bør være lovhjemmel til at begunstige medarbejder- 

ejede virksomheder i udbudslovgivningen. Jo større en  
andel af virksomheden, der er ejet af en

 Medejerskabsforening, des større positiv vægt skal det  
tillægges i afgørelsen af udbuddet.

6. UDBETALING AF DAGPENGE TIL OPKØB 
 AF KONKURSTRUEDE VIRKSOMHEDER
 Medarbejdere i konkurstruede virksomheder skal have ret 

til at få udbetalt op til seks måneders dagpenge hver til 
Medejerskabsforeningen, således at den i visse tilfælde 
kan opkøbe yderligere ejerandele og sikre virksomheden 
mod konkurs.

 Derudover foreslår DSU, at følgende vilkår og incitamenter 
træder trinvist i kraft som følge af Medejerskabsforenin-
gens tiltagende opkøb af virksomhedens aktier:

7. NEDSLAG I SELSKABSSKATTEN VED OVERDRAGELSE 
 AF AKTIER
 Virksomheden skal i en periode sikres et nedslag i sel-

skabsskatten, når der opnås et nyt niveau af medarbej-
der-ejerskab (f.eks. ved 33, 50 og 66 procent). Dette er i 
særdeleshed et vigtigt redskab til at sikre overdragelse af 
aktiemajoriteten til Medejerskabsforeningen.

8. FORDELAGTIGE LÅN
 Når Medejerskabsforeningen ejer mellem 10 procent og 

halvdelen af virksomheden, skal den kunne optage fordel-
agtige lån hos Statens Erhvervsdemokratifond til videre 
opkøb af aktier i virksomheden.

9. NEDSLAG I SELSKABSSKATTEN FOR INDBETALINGER 
 TIL STATENS ERHVERVSDEMOKRATIFOND
 Medejerskabsforeningen sikres fradrag i selskabsskatten 

for den pligtige indbetaling til Statens Erhvervsdemokra-
tifond, der skal betales, når foreningen har opnået majori-
tetsejerskab.

10. OMREGISTRERING AF SELSKABSFORMEN
 Når Medejerskabsforeningen opnår 100 procent ejerskab 

af aktierne i virksomheden, kan foreningen vælge at lade 
virksomheden registrere som en medarbejderejet virksom-
hed – dog uden de fordele, der gælder ved etableringen af 
medarbejderejede virksomheder.
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05 RÅDGIVNING OG  
RISIKOVILLIG KAPITAL

DSU vil sikre, at det bliver lettere at rejse risikovillig kapital til at 
etablere nye erhvervsdemokratiske virksomheder. Det skal lige- 
ledes være nemmere at få adgang til kvalificeret rådgivning.

DSU vil etablere Statens Erhvervsdemokratifond med repræ-
sentanter fra arbejdsgivere (herunder særligt fra Koopera- 
tionen), fagbevægelsen og regeringen. Vi vil desuden sikre 
gode forhold for demokratisk crowdfunding samt god rådgiv-
ning og information om den nye selskabsform og Medejer-
skabsforeningen.

DSU vil sætte følgende initiativer i værk for at hjælpe 
erhvervsdemokratiet i Danmark godt på vej:

11. NY GREN I ERHVERVSFREMMESYSTEMET
 Der skal etableres en ny gren i erhvervsfremmesystemet, 

der er særligt målrettet demokratiske iværksættere og 
virksomheder.

12. KOMMUNER OG REGIONER SKAL SIKRE 
 UDBREDELSE AF DEMOKRATISKE VIRKSOMHEDER
 Det skal tilføjes i rammeaftalen for erhvervsfremmesyste-

met mellem Kommunernes Landsforening og staten, at 
udbredelsen af demokratiske virksomheder skal være et 
mål i sig selv. Desuden skal regionerne bestræbe sig på at 
inkludere erhvervsdemokratisering i deres vækst- og ud-
viklingsplaner.

13. ERHVERVSDEMOKRATISK KONTOR
 Erhvervsministeren skal etablere et erhvervsdemokratisk 

kontor under Erhvervsstyrelsen, der kan rådgive erhvervs-
demokratiske iværksættere. Det erhvervsdemokratiske 
kontor skal desuden udarbejde informationsmateriale om 
Den Medarbejderejede Virksomhed og Medejerskabsfor-
eningen efter norsk og svensk forbillede.

14. OPRETTELSE AF STATENS ERHVERVSDEMOKRATIFOND
 Statens Erhvervsdemokratifond skal yde lån og stille ga-

rantier, der kan sikre adgang til kapital til demokratiske 
virksomheder, som enten vil etablere sig eller udvide. For-
eningen skal bestå af repræsentanter fra regeringen samt 
lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer.

15. RÅDGIVNING OG INFORMATION I 
 LOKALE ERHVERVSHUSE
 Hos de lokale erhvervshuse skal Den Medarbejderejede 

Virksomhed præsenteres på lige fod med andre selskabs-
former.

16. GODE BARSELSFORHOLD FOR 
 ERHVERVSDEMOKRATISKE IVÆRKSÆTTERE
 Personer, der starter en erhvervsdemokratisk virksomhed, 

skal have adgang til den nyoprettede barselsforening for 
selvstændige.

17. SAMARBEJDE MELLEM DET OFFENTLIGE 
 ERHVERVSFREMMESYSTEM OG KOOPERATIONEN
 Med inspiration fra Sverige etableres der et dansk mod-

stykke til virksomheden Coompanion , som er en selvstæn-
dig virksomhed med det formål at fremme demokratisering 
af erhvervslivet. Denne virksomhed oprettes i et samarbej-
de mellem Kooperationen og det offentlige erhvervsfrem-
mesystem. Virksomheden modtager offentlig støtte fra 
erhvervsfremmemidlerne. Demokratiske virksomheder og 
brancheorganisationer tilbydes medlemskab, og bestyrel-
sen vælges af medlemsvirksomheder og -organisationer.

18. LOKALE SOLIDARITETSBEVISER
 Med de britiske Community Shares  som forbillede skal der 

etableres en ordning med lokale solidaritetsbeviser, hvor 
det bliver muligt for borgere og virksomheder i et lokal-
samfund at købe et andelsbevis i en konkurstruet medar-
bejderejet virksomhed. Solidaritetsbeviset giver ikke stem-
meret på virksomhedens generalforsamling, men udløser 
et fast lavt årligt afkast på maksimalt 1 procent af solida-
ritetsbevisets værdi. Solidaritetsbeviset kan ikke sælges 
videre, men udelukkende opkøbes af virksomheden selv. 
En person eller en virksomhed kan højst købe solidaritets-
beviser for 500.000 kr.

19. A-KASSER SKAL SIKRE LØNMODTAGERRETTIGHEDER
 Medarbejdere i erhvervsdemokratiske virksomheder skal 

til enhver tid betragtes som lønmodtagere og skal dermed 
have adgang til medlemskab af A-kasse og dagpenge.


