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Et kooperativ? 

 
Hvordan kan vi i fællesskab løse samfundets 

problemer? 



Rochdale pioneerne 
▪  Problemer med arbejdsløshed, fattigdom og 
madmangel. Rochdale pioneerer etablerede 
borgernes egen butik.  

▪ I 1844 formulerede arbejdere i den engelske 
by Rochdale 7 principper for, hvordan en 
virksomhed kunne være til nytte både for sig 
selv og for medlemmerne.  

▪  Virksomheden skulle være medlemsejet, 
ledelsen skulle være demokratisk, en eventuel 
dividende skulle fordeles til medlemmerne, og 
medlemmerne skulle uddannes, så de kunne 
gavne udviklingen af virksomheden. 

▪  Principperne blev byggesten 
andelsbevægelsen og hele den kooperative 
bevægelse både i DK og internationalt.  



De kooperative principper 



Hvad er en kooperativ 
virksomhed? 

 
Film om kooperative virksomheder 



Udsnit	af	koopera/ve	
virksomheder	i	Region	Midt	
 

v  Merkur Bank 

v  Arbejdernes Landsbank 

v  Hustømrerne 

v  Jorton 

v  Revisionsinstituttet 

v  Huset Venture 

v  Jobvækst 



Kooperativer  
i EU 



Kooperationen er: 

▪  Arbejdsgiver og interesseorganisation 
▪  For 100 kooperative og socialøkonomiske virksomheder 
▪  Fælles værdigrundlag  



Hvad hjælper vi med? 

Som medlem af Kooperationen får du let og hurtig adgang til viden og juridisk rådgivning om bl.a. 
personaleforhold og grundlæggende erhvervsjura. Vi hjælper dig med:   

§  Indgåelse af overenskomst og juridisk rådgivning ved ansættelse, afskedigelse, barsel, sygdom. 
§  Arbejdsmiljø og efteruddannelse af medarbejdere 
§  Valg af selskabsform og organisation: Oprettelse og omdannelse af virksomhed 
§  Formulering af vedtægter, aftaler og kontrakter 
§  Rådgivning om den nye udbudslov samt udbudsprocesser generelt 
§  Sparring om organisationsudvikling, ledelse og bestyrelsesarbejde 
§  Barselsfond 
§  Vejledning i socialøkonomi og CSR: Hjælp til f.eks. Registrering, ansvarlig leverandørstyring m.m. 
§  Nyt: Forstå dit jobcenter! 
 
Desuden giver medlemskabet adgang til deltagelse i faglige og geografiske netværk og udvalg samt 
interessevaretagelse og udviklingsprojekter i både Danmark og udlandet.    



Kooperationen lokalt i 
Regionen Midt 

”Rummelig imidt” 
 
Kooperationen og vores leverandører skal stå for den socialøkonomiske 
indsats i Region Midt: 

1.  Netværk for socialøkonomiske virksomheder 

2.  Uddannelse af erhvervsudviklingskonsulenter 



Fællesråd i Århus 

Ø  Det lokale samarbejde foretages i og omkring de lokale kooperative 
fællesråd. Der er etableret fællesråd i en række større byer. 

Ø  Det lokale kooperative samarbejde er i sin natur tværkooperativt og 
skal bygge bro over de naturlige forskelle, der er i de enkelte 
virksomheders og branchers mål og interesser. 

Ø  Fællesrådet varetager dine kooperative interesser lokalt 



Hustømrerne 

 
Film om Hustømrerne  

En kooperativ virksomhed 



Sociale medier og nyheder 

Socialøkonomisk netværk på LinkedIn 
 

Kooperationen på LinkedIn 
 

Kooperationen på Facebook 
 

Kooperationens Nyhedsbrev 
 



Kontakt 

 
 
Karen Elisabeth Høeg 
Socialøkonomisk konsulent 
Mobil 2020 2040 
Mail keh@kooperationen.dk 



Socialøkonomisk indsats 

I Kooperationen arbejder vi aktivt for at skabe en stærkere socialøkonomisk sektor i Danmark 
med en tydelig fælles stemme og større synlighed: 
 
§  Vi udvikler værktøjer, services, netværk og rådgivning, der skal gøre det lettere at drive 

socialøkonomisk virksomhed 
§  Vi arbejder for bedre lovgivningsmæssige rammer for socialøkonomiske virksomheder. 
§  Vi udbreder kendskabet til socialøkonomiske virksomheder og deres potentialer  
§  Vi arbejder for at skabe bedre erhvervsfremmetilbud til socialøkonomiske virksomheder 

og iværksættere  
§  Vi styrker fællesskab og videnspredning mellem socialøkonomiske virksomheder 



Arbejdsgivermedlemskab  
 

▪  Hotline til jurist med ubegrænset HR Rådgivning: Spørg om alt vedr. ansættelser. 
▪  Adgang til hovedaftalen indgået med LO med tilhørende konfliktløsningssystem 
▪  Samarbejdsaftale - Rådgivning og hjælp til virksomhedens samarbejdsstruktur 
▪  Bistand ved overenskomstforhandlinger / tiltrædelsesoverenskomster 
▪  Fagretslig behandling af tvister og repræsentation i faglige sager 
▪  Hjælp til arbejdsmiljø og efteruddannelse af medarbejdere 
▪  Oprettelse og omdannelse af virksomhed: Valg af selskabsform, organisation 
▪  Formulering af vedtægter, aftaler og kontrakter 
▪  Rådgivning om den nye udbudslov og udbudsprocesser 
▪  Sparring om organisationsudvikling, ledelse og bestyrelsesarbejde 
▪  Vejledning i socialt ansvar: Hjælp til f.eks. CSR, ansvarlig leverandørstyring og 

socialøkonomi 
▪  Adgang til socialøkonomisk forum og andre relevante netværk 

 
 



Grundmedlemskab 

▪  Foreningsaktiviteter og demokratiske fora 
▪  Generel interessevaretagelse 
▪  De til enhver tid værende politiske udvalg og grupper 
▪  Generelle uddannelsesaktiviteter  
▪  Nyhedsbrev, hjemmeside og sociale medier 
▪  Internationalt arbejde - EU Lobby og samarbejde med søsterorganisationer/virksomheder i 

hele Europa/verden 
▪  Fællesråd 
▪  Branchenetværk 
 

 



Typer af kooperativer 

▪ Sociale kooperativer, f.eks. Hjortdal købmand, San Patrignano 

▪ Medarbejderkooperativ, f.eks. Knowledgeworker 

▪ Forbrugerkooperativ, f.eks. Coop, vindmøllelaug 

▪ Produktionskooperativ, f.eks. Thise mejeri, Danish Crown 


