
DM’s politik for demokratisk erhverv og medarbejderindflydelse

Det danske arbejdsmarked er løbende under forandring. Job forsvinder, nye muligheder opstår, og DM 
arbejder til stadighed for at fremme medlemmernes jobmuligheder, hvor markeder eller trends opstår. 
Demokratisk virksomhedsformer er en sådan mulighed for at skabe job til medlemmer, der ønsker en 
alternativ ansættelsesform.

Danmark har en lang tradition for foreningseje og andelsmodeller, såkaldt demokratiske erhverv. Det vil sige 
virksomheder, der ifølge vedtægter og regler styres af en demokratisk forsamling, hvad enten det f.eks. er 
forbrugere, producenter, medarbejdere eller andre interessenter. Tilsammen udgør disse virksomheder en 
central del af Danmarks erhvervsliv og står bag flere af landets største erhvervssucceser. 

En række nye drivkræfter styrker potentialet i demokratisk erhverv. Adgangen til digital samarbejdsteknologi 
og stærkere digitale netværk af selvstændigt erhvervsdrivende bidrager alt sammen til at styrke grobunden 
for en opblomstring af demokratiske virksomheder. Medarbejderejede virksomheder for videnarbejdere vil 
formentlig være små- og mellemstore virksomheder (SMV) inden for IT og kommunikation samt rådgivning, 
videnservice og konsulentvirksomheder. 

Desværre bliver de demokratiske virksomhedsmodeller ofte overset blandt lovgivere, myndigheder, 
iværksættermiljøer samt i den brede offentlighed, selvom der i dag findes indikationer fra både dansk og 
international forskning på, at medarbejdereje ikke alene kan sikre jobs, men desuden også giver en højere 
produktivitet og bedre styrker et  langsigtet økonomisk perspektiv1 sammenlignet med traditionelle 
virksomheder. 

DM er navnlig interesseret i medarbejderejede virksomheder, fordi netop denne virksomhedsform typisk har 
en stor grad af medarbejderindflydelse. Netop indflydelsen på eget arbejde betyder meget for vores 
medlemmer.

DM har derfor udarbejdet en række politiske forslag fordelt på fem temaer, der kan bidrage til udbredelsen af 
demokratiske virksomheder og ejerskabsformer og dermed nye jobmuligheder. Forslagene er  følgende:

1. Ny viden om demokratisk erhverv, herunder især medarbejdereje

Som følge af det manglende fokus blandt lovgivere og myndigheder har der ikke været opbygget 
tilstrækkelig systematisk viden om demokratisk erhverv i Danmark. 

DM foreslår:

 At et ekspertudvalg med repræsentanter fra universiteter, den erhvervsdemokratiske sektor og 
fagbevægelse skal undersøge vilkår og komme med forslag til at fremme sektoren og i særdeleshed 
medarbejdereje. Der er brug for gennemarbejdede forslag til finansiering, erhvervsfremme, skat, 
lovgivning m.m.

1 Se bl.a. Ceveas notat Medeje som vej til øget velstand: https://cevea.dk/filer/Medeje-som-vej-til-get-velstand_final-
1.pdf. Det mest omfattende metastudie genemgår 42 performance-studier, der specifikt havde undersøgt 
sammenhængen mellem medarbejderejerskab og produktivitet og her finder langt de fleste studier en positiv 
sammenhæng mellem medarbejderejerskab og produktivitet. Af de 42 studier fandt tre fjerdedele (31) en positiv 
sammenhæng mellem medarbejderejerskab og produktivitet, mens kun 2 studier fandt negative effekter. I 9 studier 
var der ingen eller usikre effekter.
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 At der afsættes midler til at udvikle og efterfølgende drifte opgørelser af demokratisk erhverv og 
herunder medarbejdereje i Danmarks Statistik. 

 At det fra politisk hold overvejes, hvorvidt strategiske forskningsmidler kan afsættes til forskning i 
demokratisk erhverv. 

2. Ejerskifter: Salg og virksomhedsoverdragelse til medarbejdere

Danske virksomheder gennemgår mange ejerskifter. Danmark står over for et stort generationsskifte på 
erhvervsområdet, idet det forventes, at op mod 60 % af alle virksomhedsejere går på pension inden for de 
nærmeste 10 år. I det tilfælde vil det berøre knap 500.000 jobs fordelt på 23.000 selskaber, dvs. primært 
SMVer. Skattemæssig ligestilling kan gives ved salg eller overdragelse til medarbejderne, der om nogen 
kender virksomheden – hvilket kan sikre mere smidige ejerskifter, så både jobs og firmaer kan fortsætte og 
flere medarbejderejede virksomheder kan opstå og trives.

DM foreslår: 

 At ejerskifte til medarbejderne kan ske på samme niveau, der gælder for overdragelse til nære 
arvinger og erhvervsdrivende fonde. Det gælder for både den sælgende og købende part. 

3. Erhvervsfremme af erhvervsdemokrati 

DM foreslår, at der udarbejdes en samlet strategi fra politisk hold for fremme af den demokratiske 
erhvervssektor, og at erhvervsfremmesystemet indrettes med henblik herpå. Erhvervsfremmesystemet skal i 
højere grad geares til at hjælpe demokratiske virksomheder og iværksættere, der ønsker disse 
virksomhedsformer. 

DM foreslår: 

 At Danmark får en samlet strategi for fremme af den demokratiske erhvervssektor med målet at 
opnå flere og større demokratiske virksomheder.

 At der i erhvervsfremmesystemet sættes fokus på demokratiske virksomheder, samt at der 
udarbejdes materiale om erhvervsdemokrati og medarbejdereje til erhvervshuse. 

 At der sikres en plads i erhvervsfremmebestyrelsen til demokratiske virksomheder (fx udpeget af 
fællesorganisationerne for demokratiske virksomheder). 

4. Demokratiske virksomheders adgang til kapital og overskudsdeling 

Demokratiske virksomheder kan af og til opleve begrænsninger i adgangen til ny kapital. De særlige 
ejerformer kan gøre det sværere at låne uden at begrænse medarbejdernes/medejernes demokratiske 
indflydelse og kan betyde, at private långivere, men også offentlige långivere som fx Vækstfonden i mindre 
grad ønsker eller har mulighed for at låne til dem. 
En anden problemstilling er desuden, hvordan kapitalindtægter fra medarbejderejede virksomheder skal 
beskattes. Udgangspunktet bør her være, at medarbejderejere ikke skal stilles ringere end andre ejertyper, 
og at en mere langsigtet kapital, der kan understøtte jobudvikling frem for at tages ud af selskabet som privat 
fortjeneste, bør fremmes.

DM foreslår: 
 At der indføres et særligt spor under Vækstfonden eller en selvstændig offentlig låneinstitution til 

vækstprogrammer og iværksætteri for demokratiske virksomheder.
 At overskudsdeling fra demokratiske virksomheder sidestilles med udbetaling af aktieudbytte. Man 

bør her overveje, om der skal gives særlige tilskyndelser, hvis overskuddet kanaliseres til 
medarbejderstyrede fonde. 



5. Medarbejderindflydelse: Fremme af medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne 

Lønmodtagere i Danmark har ret til medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber, der gennem de 
sidste tre år har beskæftiget gennemsnitligt mindst 35 medarbejdere, hvis disse ønsker det2. Denne ret 
udnyttes desværre kun i alt for lav grad til trods for de positive effekter af repræsentationen i form af 
driftskendskab og et medarbejderperspektiv på organisationen3. 

DM foreslår: 
 At disse selskaber får pligt til at oplyse medarbejderne om deres ret til repræsentation minimum én 

gang om året. 

2 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=141221
3 https://www.finansforbundet.dk/Publikationer/Medarbejdervalgte_final_16112016.pdf
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