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Der findes mange forskellige slags kooperativer. Imidlertid deler de alle fælles principper og karakteristika. Den 
Internationale Kooperative Alliance (ICA) beskriver et koorperativ som ”en autonom sammenslutning af personer, der 
frivilligt er forenet for at imødekomme deres fælles økonomiske, sociale og kulturelle behov og ambitioner gennem en 
fælles ejet og demokratisk kontrolleret virksomhed”.1 

ICA har også vedtaget syv kooperative principper, gennem hvilke kooperativer gør deres værdier til praksis. Disse er: 

1. Frivilligt og åbent medlemskab

Kooperativer er frivillige organisationer, åbne for alle personer, som er i stand til at bruge deres tjenester og villige til at 
acceptere medlemskabsansvaret uden køns-, social-, racemæssig, politisk eller religiøs diskrimination. 

2. Demokratisk medlemskontrol

Kooperativer er demokratiske organisationer, der kontrolleres af deres medlemmer, som aktivt deltager i at fastlægge 
deres politikker og træffe beslutninger. Mænd og kvinder, der tjener som valgte repræsentanter, er ansvarlige over for 
medlemmerne. I kooperativer har medlemmer lige stemmeret (et medlem, en stemme). 

3. Medlemmer - økonomisk deltagelse

Medlemmer bidrager ligeligt til og kontrollerer demokratisk kapitalen i deres kooperativ. Mindst en del af denne kapital 
er normalt kooperativets fælles ejendom. Medlemmer modtager normalt begrænset kompensation, hvis nogen, for 
kapital, der tegnes som en betingelse for medlemskab. Medlemmer fordeler eventuelle overskud til et eller alle af 
følgende formål: udvikling af deres kooperativ, muligvis gennem oprettelse af reserver, hvoraf mindst en del er udelelig, 
til gavn for medlemmerne i forhold til deres engagement i kooperativet og støtte til andre aktiviteter, der er godkendt af 
medlemskabet. 

4. Autonomi og uafhængighed

Kooperativer er autonome selvhjælpsorganisationer, der kontrolleres af deres medlemmer. Hvis de indgår aftaler med 
andre organisationer, herunder regeringer, eller skaffer kapital fra eksterne kilder, gør de det på betingelser, der sikrer 
demokratisk kontrol fra deres medlemmer og opretholder deres kooperative autonomi. 

5. Uddannelse, oplæring og information

Kooperativer sørger for uddannelse og oplæring af deres medlemmer, valgte repræsentanter, ledere og medarbejdere, så 
de kan bidrage effektivt til udviklingen af deres kooperativ. De informerer offentligheden - især unge og opinionsdannere 
- om hvad samarbejde er og fordelene ved det. 

6. Samarbejde mellem kooperativer

Kooperativer tjener deres medlemmer mest effektivt og styrker kooperativbevægelsen ved at arbejde sammen gennem 
lokale, regionale nationale og internationale strukturer. 

1 https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity
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7. Bekymring for fællesskabet

Kooperativer arbejder for en bæredygtig udvikling af deres fællesskab gennem politikker, der er godkendt af deres 
medlemmer. 

Grundlaget for et kooperativ er en gruppe mennesker, som samles omkring et fælles projekt eller en idé. Denne gruppe 
ejer og deltager samlet i ledelses- og beslutningsprocesser, men deler også risici og ansvar. Efter princippet om 'et medlem 
= en stemme' har hvert medlem lige stor andel og mulighed for at bidrage til kooperativets ledelse. 

At samle mennesker omkring et fælles projekt kan også gøre kooperativer mere inkluderende end andre virksomheder, 
for eksempel ved at lade folk, som har begrænset adgang til ressourcer, blive optaget som medlemmer og være fuldt 
involveret i organisationen og dele deres erfaring, viden og kreativitet. Som virksomheder opnår kooperativer fortjeneste: 
Denne geninvesteres  i selve organisationen, i det mindste en del af den. Medlemmerne beslutter endnu engang den 
måde, hvorpå investeringer foretages, og de mål, der skal sigtes efter. 

Endelig bør kooperativets primære mål ikke være at opnå fortjeneste for dets medlemmer, men at imødekomme dets 
medlemmers behov - og meget ofte fællesskabets behov som helhed. 

Afhængigt af stiftelsesgruppen kan disse behov være forskellige, for eksempel at udvide beskæftigelsesmulighederne 
for arbejdstagere, at levere nye eller billigere tjenester til brugerne eller at give brugere og familier mulighed for at 
være aktivt involveret i forvaltningen af deres tjenester. Da kooperativer ejes af deres medlemmer, der selv er en del af 
et fællesskab (som brugere, pårørende, arbejdstagere osv.) og imødekommer behovene for dette fællesskab, bidrager 
kooperativer til fællesskabets generelle interesse. 
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En betydelig del af efterspørgslen efter tjenester i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet genereres på lokalt niveau som 
et resultat både af programmer implementeret af offentlige agenturer og af processer for efterspørgselsaggregering på 
privat niveau. Disse krav kan imødekommes af grupper af arbejdere, som udfører deres aktiviteter formelt eller uformelt, 
og som beslutter at tage et professionelt spring gennem oprettelsen af et arbejderkooperativ eller et socialt kooperativ, 
ofte baseret på multi stakeholding. 

Arbejder- og sociale kooperativer i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet tilbyder en vigtig merværdi på flere måder: 

Motivation og ejerskab af kooperativ 

Medlemskab er åbent for servicebrugere (og deres familier), udbydere (både formelle og uformelle) og/eller andre 
interessenter. Der implementeres interaktive mekanismer for at sikre, at kooperativets processer og tjenester overholder 
brugernes og udbyders behov. 

Servicebrugere føler sig støttet og styrket, og medlemmer har det bedre takket være kooperativet. 

Styring og deltagelse 

Beslutningsprocesser involverer servicebrugere og -udbydere og/eller andre interessenter. Interne regler og innovative 
mekanismer sikrer inkluderende beslutningsprocesser baseret på et fladt hierarki. 

Faktisk kan et deltagelsessystem sænke personaleomsætningen og gøre det muligt at bevare erhvervserfaring inden for 
kooperativet gennem følgende tre mekanismer: 

• Lettere konfliktløsning takket være en demokratisk ramme og en bedre informationsstrøm. Et mere behageligt, mere 
sikkert og mere produktivt arbejdsmiljø tilskynder til fastholdelse af medarbejdere;

• Lav likviditet af kapitalandele, som arbejdere besidder inden for rammerne af arbejdstagernes deltagelse i ejerskab, 
da kapitalandele kun tilbagebetales til deres nominelle værdi;

• Tilskynder arbejdstagere til at dedikere sig mere til firmaet, både psykologisk og materielt. Psykologisk genererer en 
deltagelsesordning en stærkere identifikation med virksomheden blandt arbejdere. Materielt er løftet om højere 
indkomst gennem overskudsdeling, større jobstabilitet, bedre balance mellem arbejde og privatliv og/eller udsigten 
til aflønning knyttet til mange års tjeneste elementer, der tilskynder arbejdere til at arbejde for virksomhedens 
succes.

Lokal udvikling 

Arbejdstagere og sociale kooperativer skaber bæredygtige økonomiske aktiviteter, som bidrager direkte til lokal udvikling. 
Da de ledes af lokale interessenter, har kooperativer tendens til at have indgående kendskab til fællesskabet og dets behov. 
Multi-stakeholder-kooperativer skaber synergier mellem forskellige aktører - offentlige myndigheder, servicebrugere og 
tjenesteudbydere - og garanterer på denne måde, at forskellige interesser og ressourcer inden for et lokalsamfund er 
repræsenteret, og at der gives et passende svar på fællesskabets behov. I nogle isolerede områder er kooperativer den 
eneste tjenesteudbyder, hvis offentlige myndigheder er stoppet med at levere en offentlig tjeneste. 

Økonomisk bæredygtighed 

Personlige tjenester er en udfordring for mange europæiske lokalsamfund. I plejesektoren leverer offentlige tjenester 
sjældent den brede vifte af tjenester, som kræves for at dække flere og diversificerede behov. En kooperativmodel kan 
hjælpe et lokalsamfund med at imødekomme nogle af dets behov og bekymringer på en langsigtet og levedygtig måde, 
for eksempel ved at reducere plejeudgifter (gennem kollektivt køb af varer og tjenester) eller ved at lade familier skabe og 
administrere tjenester, de selv har brug for (hjemmepleje, kollektiv børnepasning osv.). 
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Kvaliteten af den leverede service 

Et afgørende aspekt, som skal overvejes, er de processer, der ligger bag levering af tjenester. Kooperativer inkluderer 
generelt de forskellige interessenter, som er involveret i udformningen af tjenesten og virksomhedens ledelse. Deres 
engagement i kooperativets aktiviteter øger følgelig deres kontrol med aktiviteternes kvalitet samt den leverede service. 

Hvad angår levering af sociale tjenester, er deltagelseselementet ikke tilstrækkeligt til at sikre kvaliteten af tjenesten, 
og andre kriterier bør fremmes og sikres: tilgængelighed (geografisk dækning), kontinuitet (over tid) og overkommelig 
pris. Kontinuitetskriteriet fremhæves sjældent, skønt det er et grundlæggende kendetegn ved en almen tjeneste. Den 
kooperative struktur, der er medlemsbaseret og langsigtet, giver en særlig effektiv garanti for kontinuitet i almene tjenester. 

Arbejdskvalitet 

Kooperativer stræber efter at levere bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet til deres arbejdere. Kooperativer udgør også 
en mulighed for arbejdstagere at blive formelt ansat, hvilket giver dem en formel stemme inden for branchen. At skabe 
muligheder for arbejdstagere for at slutte sig til og engagere sig med kooperativer kan være en strategi til at tackle sort 
arbejde. Arbejdstagere inden for personlig service og husholdningstjenester lider ofte under dårlige arbejdsforhold. Ud over 
at tilbyde stabil og regelmæssig beskæftigelse giver kooperativer uddannelsesmuligheder, og i tilfælde af de kooperative 
arbejder-medlemmer, nye færdigheder relateret til virksomhedsadministration. 

En kooperativ organisation kan også tilbyde medarbejdere inden for tjenesteydelser i hjemmet mulighed for at forbedre 
deres arbejdsforhold. En stor del af hjemme- og plejetjenesterne leveres af uafhængige fagfolk (fx sygeplejersker, 
rengøringsassistenter og plejere), der skal overholde hårde arbejdsplaner (nattevagter, vanskeligheder med at tage ferie 
osv.) og dårlige sociale ydelser (dårlige eller dyre pensionsplaner, ingen dagpenge osv.). Kooperativer har til formål at give 
fagfolk inden for sektoren forbedrede arbejdsforhold, bedre koordinering af tjenester og udvidede arbejdsmuligheder. 

En rapport offentliggjort af Eurofound i 2019 med titlen Kooperativer og sociale virksomheder: arbejde og beskæftigelse 
i udvalgte lande2  bekræfter, at "kooperativer ikke kun viste modstandsdygtighed, men også evnen til at blomstre siden 
den økonomiske krise" og "der har været en klar overordnet præference for at skabe og fastholde permanente job på fuld 
tid, den 'standardbeskæftigelsesmodel', der ofte bruges som en indikator for job af god kvalitet". Den rapporterer også, at 
”arbejdere i casestudie-organisationer vurderede jobkvaliteten højt, både i absolutte tal og sammenlignet med lignende 
organisationer. De gav også høje vurderinger til det sociale miljø, repræsentation på arbejdspladsen, balance mellem 
arbejde og privatliv og opgavers diskretion. (…) Færdighedsudvikling og jobsikkerhed var stærke, og der var en betydelig 
hensigt om at give arbejderne karrieremuligheder inden for organisationer. (...) Mange af dimensionerne i jobkvaliteten 
var integreret i organisatoriske mål og blev derfor prioriteret i praksis på arbejdspladsen”. 

2 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/cooperatives-and-social-enterprises-work-and-employment-in-selected-countries
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REDES (Netværk) - et kooperativ, der tager sig af sine medarbejdere samt sine brugere 

REDES er et nonprofit socialt kooperativ, der leverer plejetjenester i et af de mest udsatte kvarterer i Madrid, Pan 
Bendito. 

Det blev grundlagt af en gruppe kvinder, som deltog i et projekt til pleje af ældre og ønskede at konvertere deres 
aktivitet fra frivilligt til professionelt. De dannede et kooperativ for at levere uddannelse, socialt arbejde og geriatriske 
hjælpetjenester til to foreninger i nærområdet. 

Det er har nu 49 ansatte. Virksomheden er vokset støt, og kooperativet omsætter nu for 1 mio. euro om året. Erhverv 
involveret omfatter psykologer, socialarbejdere, socialpædagoger, logoterapeuter, geriatriassistenter, fysioterapeuter, 
karriererådgivere og advokater. REDES tilbyder plejeydelser til 1.000 mennesker. Kvaliteten af deres arbejde er høj, fordi 
måden at arbejde på tilskynder til deltagelse, hvilket hæver moralen og sikrer et stabilt team. Arbejdstagere oplever en 
tilfredsstillelse gennem deres arbejde og kan kommunikere meninger og komme med forslag til forbedringer. 

Spazio Aperto Servizi (Tjenester for åbne områder) - en række tjenester til mennesker i nød 

Spazio Aperto Servizi i Milano er et type A socialt kooperativ, der leverer sociale ydelser i henhold til italiensk lovgivning. 
Det organiserer rekreative og uddannelsesmæssige aktiviteter i 100 skoler, fremmer familiepleje og rådgiver traume- 
og børnemishandlingsofre. Det giver hjemmestøtte til nødlidende voksne og formidler i konflikter mellem forældre og 
børn. For handicappede yder det bolig- og daglig pleje, sommerlejre, ferier og aflastning. 

Firs procent af medarbejderne er kvinder, og de fleste arbejder deltid. Arbejdsmiljøet favoriserer interpersonelle 
relationer og deling. Kooperativet har investeret meget i uddannelse, både for drift og ledelse. 

Medlemmernes deltagelse i definitionen af forretningsplanen hjælper med at øge deres motivation og engagement i 
at nå planens mål, reducerer fravær, personaleomsætning og udbrændthed og øger kvaliteten og tilpasningen af de 
tjenester, kooperativet yder. 

Brugere er involveret i ledelsen af tjenesten gennem en kontinuerlig dialog, der sigter mod at: 

• tilbyde en personlig service, der imødekommer brugernes reelle behov;

• forbedre tjenesten;

• opdage nye forretningsbehov;

• udvikle nye aktiviteter, der er designet sammen med brugerne som svar på deres behov og udført med deres 
aktive deltagelse.
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Gastoudercoöperatie Nederland (Børnepassere kooperativ)- styrker børnepasseres status i Holland 

Coöperatieve Vereniging Gastouders Nederlands blev grundlagt i 2018, og dets hovedmål er at tilbyde professionelle 
tjenester til børn i alderen 0 til 13 år. 

I Holland arrangeres børnepasning normalt gennem børnepasningsbureauer. Mange dagplejere er nu selvstændige 
iværksættere. Ikke desto mindre er de nødt til at fortsætte med at arbejde gennem et børnepasningsbureau, hvor de 
ikke har kontrol over professionaliseringen og anerkendelsen af deres arbejde. 

Kooperativet blev først oprettet af en gruppe børnepassere, som ønskede at strukturere sig for bedre at kunne 
specialisere sig og tilbyde professionelle tjenester og frem for alt for at blive uafhængige af virksomhederne i sektoren. 
De klarer sig selv uafhængigt uden at skulle søge godkendelse fra det nationale børnepasningskontor, der fungerer 
på vegne af regeringen som formidler mellem forældre og børnepassere. De beslutter i fællesskab emner vedrørende 
politik, uddannelse, arbejdsforhold og takster. Kooperativer er også et stærkt værktøj, som gør det muligt for disse 
arbejdere at udøve kontrol over deres egne arbejdsforhold. 

I modsætning til et børnepasningsbureau modtager dagplejeren hele det beløb, som forældrene betaler. Hver dagplejer 
betaler derefter et medlemsgebyr. Overskud investeres i uddannelse eller distribueres tilbage til børnepasserne. På 
denne måde bidrager alle til øget professionalisme og børnepasningens kvalitet. 

Maison des Services à la personne (MDSAP)(Center for personlige tjenester) - Udbyder af tjenesteydelser i 
hjemmet i Frankrig 

MDSAP blev lanceret i 2012 og er et kooperativ, der samler ca. 700 udbyderorganisationer af tjenesteydelser i hjemmet. 
MDSAP, der har opereret i Frankrig siden lanceringen, startede med levering af havearbejde, rengøring, administrations- 
og IT-tjenester, der repræsenterer 90 % af deres aktivitet. De har for nylig udvidet sit tilbud til levering af hjemmepleje 
til ældre. Kooperativets funktion er baseret på sammenlægning af ressourcer (økonomiske, menneskelige, know-
how osv.) og er struktureret omkring seks kerneværdier: uafhængighed, involvering, ressourcestyring, demokrati, 
andelsbesiddelse og solidaritet. MDSAP-medlemmer drager fordel af licensen, der giver dem mulighed for at levere 
tjenesteydelser i hjemmet i fuld overensstemmelse med lokale og regionale regler, og de kan få adgang til support for 
at sikre høj servicekvalitet. Medlemmer tager beslutninger og vælger demokratisk deres ledere på generalforsamlingen 
i henhold til princippet om ‘et medlem, en stemme’. 
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Irlands Great Care Co-op 

Migrant Rights Centre Ireland (MRCI)(Center for migranters rettigheder, Irland) støtter hushjælp, ofre for tvangsarbejde, 
studerende og udokumenterede arbejdere og familier og behandler i øjeblikket omkring 2.000 sager om året. 
Kooperativet kæmper for udokumenterede indvandreres rettigheder og fokuserer fortsat på kollektiv handling for at 
opbygge stærkere nærsamfund og bedre arbejdspladser. 

MRCI er i øjeblikket ved at oprette Irlands første plejekooperativ, der drives af migranter. Great Care Co-op startede 
aktiviteter i februar 2020 i Dalkey / Dun Laoghaire-området i det sydøstlige Dublin. Projektet modtog støtte fra den 
irske regering og Den Europæiske Socialfond 2014-2020 som en del af Program for beskæftigelsesegnethed, inklusion 
og læring (PEIL) 2014-2020. Det tilbyder husholdnings- og plejetjenester til ældre og anvender en omfattende tilgang, 
der involverer uformelle plejere samt mere formel støtte (praktiserende læger, sundhedssygeplejersker, fodplejere, 
tandlæger og ergoterapeuter) i udformning af plejeplanen. Med den arbejdstager-ejede forretningsmodel bygger 
kooperativet på at investere i personale med det formål at reducere personaleomsætningen. Organisationen og 
tjenesterne drives af frontlinjepersonale, som arbejder i deres lokale områder. 
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En passende juridisk ramme og økonomiske fordele 
For at fremme udviklingen af kooperativer bør stater have en passende juridisk og lovgivningsmæssig ramme, som hjælper 
med at åbne muligheder for skattelettelse, støtte og adgang til offentlige indkøb og andre markeder. 

I mange lande betragtes sociale kooperativer automatisk som nonprofitorganisationer og kan derfor drage fordel af 
skattelettelser. Næsten overalt giver skatteregler for kooperativer skattelettelser på aktiver, hvis disse allokeres til en 
udelelig reservefond. 

Anvendelse af sociale klausuler ved offentlige indkøb 
Offentlige indkøb er et afgørende marked for levering af tjenesteydelser i hjemmet, da mange af disse tjenester leveres 
af lokale myndigheder gennem udbud. Især inden for sociale tjenester er kooperativer kendt for at levere tjenester af 
høj kvalitet og overkommelige priser under hensyntagen til brugernes og familiernes behov. Når de lokale myndigheder 
beslutter at udlicitere disse tjenester gennem offentlige udbud for at muliggøre deltagelse af kooperativer og sociale 
virksomheder, kan de bruge sociale bestemmelser. Det nye EU-direktiv om offentlige indkøb (direktiv 2014/24/EU) giver 
ordregivende myndigheder flere måder, hvorpå de kan fremme socialt ansvarlige offentlige indkøb. Mange af disse 
bestemmelser (reserverede kontrakter, en reduceret ordning for sociale ydelser, et kriterium for kvalitet-pris-forhold) 
kan forbedre kooperativernes adgang til offentlige udbud af tjenesteydelser i hjemmet. Navnlig bør offentlige købere 
benytte sig af den "reducerede ordning" (direktivets artikel 74-77), der anerkender, at sociale, sundhedsmæssige og andre 
tjenester, som leveres direkte til personen, har mål, typer af brugere og karakteristika, der adskiller sig fra andre tjenester 
og bidrager til social samhørighed og social integration, især for sårbare grupper. 

Implementering af samplanlægning i sociale politikker 
Samplanlægning i sociale politikker og især i offentlige myndigheders udformning af tjenesteydelser i hjemmet indebærer 
aktiv involvering af alle interessenter. Blandt dem skal stemmen fra kooperativer og sociale virksomheder, som er 
ansvarlige for levering af tjenesterne, høres og tages i betragtning. 

Kooperativer er tæt på nærsamfundet og er dermed det bedste sted til at lære at forstå brugernes behov. Lokale 
myndigheder bør tilskyndes til at bruge specifikke værktøjer, som favoriserer omorganisering, bemyndigelse og netværk 
af tjenester og interventioner, så de programmeres og implementeres som et integreret system med inddragelse af alle 
interessenter på både kort og lang sigt. 

Fremme af support (økonomisk og ikke-økonomisk) 
Arbejder- og sociale kooperativer i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet har flere vanskeligheder hvad angår: 

• adgang til banklån (manglende garantier, lav kapital osv.)

• mangel på relevante forretnings- og økonomiske færdigheder

• finansmarkedslogik er ikke designet til at understøtte deres udvikling (social værdi kontra økonomisk afkast)

• reduktion af offentlig finansiering og voksende begrænsninger for offentlige finanser

• brug af kriteriet om det billigste tilbud i offentlige indkøb

Det er særlig vigtigt at lede efter innovative løsninger på dette område. 
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Med hensyn til finansiering bør kooperativer have adgang til en komplet finansieringskæde. 

Finansielle instrumenter til støtte for sociale  virksomheder og kooperativer i sektoren for tjenesteydelser i hjemmet 
bør kombinere forskellige former for finansiering, så de er passende i alle faser af virksomhedens livscyklus. De bør 
kombinere tilskud (til nystartede virksomheder) med lån til etablerede virksomheder, og de kan omfatte egenkapital og 
garantiinstrumenter. Den operationelle forvaltning af midlerne bør organiseres og placeres så tæt på jorden som muligt. 
Desuden bør offentlige myndigheder, der ikke selv ønsker at forvalte lån, søge sociale finansieringsinstitutioner som 
partnere, da de kender sektoren og bedre kan evaluere den sociale værdi og virksomhedernes specifikke behov (fx support 
og teknisk rådgivning). 

Ud over økonomisk støtte kan ikke-økonomisk støtte ydes af organisationer som fx kooperative forbund, erhvervsstøttecentre 
og konsortier. Disse organisationer yder uddannelse, forretnings-, juridisk og skattemæssig rådgivning, coaching, 
markedsføringstøtte og mange andre tjenester, der er grundlæggende både for oprettelse af kooperativer og for deres 
udvikling. Derfor bør de fremmes og støttes af offentlige myndigheder, både på nationalt og lokalt niveau. 
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IDENTIFIKATION AF BEHOV: 
HVAD ER DINE MÅL? 

Hvad har dit sociale miljø brug for? 

Kooperativer er indlejret i deres sociale og økonomiske miljø: Deres skabelse stammer ofte fra et behov eller en mulighed. 
Det første skridt er at afgøre, om den service, som dit kooperativ vil levere, imødekommer folks behov, og om de vil 
bruge den. Inden du starter en virksomhed, og uanset hvilken størrelse eller type kooperativ du planlægger, anbefales 
det at foretage en undersøgelse. Der findes flere tilgange og værktøjer til at foretage en behovsvurdering. Husk, at mange 
tjenesteydelser i hjemmet sandsynligvis allerede leveres i nærsamfundet: De kan være formelt eller uformelt organiseret, 
understøttet af offentlige tjenester eller selvorganiseret. Kortlægning af tjenesteydelser kræver, at du foretager en 
gennemgang af de interessenter, der allerede opererer i området. At møde dem og præsentere din idé giver dig mulighed 
for at teste dit projekts relevans og drage fordel af ekstern viden og erfaring. Dette giver dig mulighed for at tilpasse din 
idé i overensstemmelse hermed. Dette trin er også en mulighed for at identificere potentielle fremtidige partnere for dit 
kooperativ. 

Medlemskab 

Det primære mål for et kooperativ er at imødekomme medlemmernes behov: Hvis behov vil du fokusere på? 

• Arbejderkooperativ: Ejes og kontrolleres af dets medarbejdere, der ejer størstedelen af andelene. Kooperativet 
eksisterer til fordel for dets arbejdere;

• Multi-stakeholder-kooperativ: Medlemmer kan være personale, brugere, naboer, leverandører enhver, som er 
involveret i det, kooperativet gør, og hvordan det gøres. På et plejehjem for eksempel er medlemmerne beboere, 
ansatte, pårørende og måske endda socialservicemedarbejdere. Vær opmærksom på, at multi-stakeholder-
formularen ikke altid er omfattet eller tilladt af nationale regler.

Et kooperativ skal være en levedygtig virksomhed. Som enhver forretning vil de fleste kooperativer sigte mod at få 
tilstrækkelig indkomst ikke kun til at dække omkostningerne, men også for at få overskud, hvor medlemmerne så beslutter, 
om overskuddet geninvesteres i virksomheden, fordeles blandt medlemmerne eller gives til nærsamfundet. Du skal være 
sikker på, at dit kooperativ genererer en indtægt fra de varer eller tjenester, det leverer. 

1
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FÅ SAMLET DIT 
KOOPERATIV 

Folk er den grundlæggende komponent i et kooperativ - at arbejde kollektivt er en styrke, men det kan også være en 
udfordring! At finde og samle motiverede mennesker er en stor del af dit projekt. Afhængigt af størrelsen og formen af 
det kooperativ, du bygger, og af de tilgængelige ressourcer, kan din organisation udelukkende bruge frivillige, involvere 
arbejdere eller ansætte personale. Under alle omstændigheder har lanceringen af dit kooperativ brug for et motiveret og 
troværdigt team for at gøre det til en succes. 

Typisk kan et multi-stakeholder-kooperativ omfatte: 

•  arrangører, dvs. personer, der er involveret i oprettelsen af kooperativet og den løbende planlægning, som fx en 
styringsgruppe eller et ledelsesudvalg;

• arbejdstagere / frivillige, dvs. formelle og/eller uformelle tjenesteudbydere (sygeplejersker, pårørende osv.);

• brugere, dvs. servicebrugere.

At involvere eksterne interessenter (den offentlige administration, organisationer, plejeudbydere, lokale NGO'er osv.) kan 
også give et ekstra aktiv til din organisation med hensyn til offentlig støtte og ekstern finansiering samt erfaring og know-
how. Denne model skal tilpasses i henhold til gruppens størrelse og kapacitet. 

2 

18



PLANLÆG 
FORRETNINGEN 

Nu hvor du har identificeret det behov, du vil fokusere på, og samlet en aktiv og pålidelig gruppe mennesker til at deltage 
i projektet, skal du spørge dig selv, hvordan denne forretningsidé kan omdannes til en levedygtig virksomhed. Dette trin 
har til formål at hjælpe dig med at: 

• foretage en markedsundersøgelse

• oprette en forretningsplan

• oprette en finansiel plan

Du skal møde eksterne partnere og mobilisere ressourcer. Dette er også designet til at tilskynde dig til at kommunikere, 
dele ideen med dit nærmiljø og tilpasse den til eksterne begrænsninger for at øge dine chancer for succes. 

Markedsundersøgelse 

Du får en klarere og klarere ide om dit kooperativ. På dette stadie er det vigtigt at få en dybdegående forståelse af brugernes 
følelser og præferencer. På dette grundlag vil du være i stand til at bestemme, hvilke tjenester dit kooperativ vil levere, og 
hvordan du vil markedsføre dem i området. 

Selvom de data, du fik fra din oprindelige behovsvurderingsundersøgelse, kan bruges her (se trin 1), bør en 
markedsundersøgelse gå længere. Den sigter mod konkret at konfrontere de tjenester, du planlægger at levere, med 
den økonomiske og sociale virkelighed. Selvom der identificeres et behov, skal værktøjerne til at imødegå det matche 
brugernes kapacitet, opfattelse og vaner, hvis du skal komme ind på markedet. Markedsundersøgelsen hjælper dig med at 
identificere og forudse potentielle muligheder og forhindringer og tilpasse dit projekt i overensstemmelse hermed. 

Etablering af forretningsplanen 

Nu hvor du har samlet de vigtigste oplysninger om din kooperative virksomhed, er du parat til at udarbejde en 
forretningsplan. Forretningsplanen formaliserer dit kooperativs mål og den måde, hvorpå disse mål nås og finansieres. 
Det er absolut grundlæggende at etablere forretningsplanen, selvom det kan virke langsommeligt og kedeligt, men det 
giver dig mulighed for at afklare og organisere din projektimplementeringsproces - både for dig selv og også for alle 
interessenter, hvad enten det er fremtidige medlemmer eller partnere (især potentielle investorer). 

Ideelt set bør alle fremtidige medlemmer være involveret i dette vitale trin for at udvikle en fælles forståelse af 
organisationens mål og driftsprocesser. Det er især vigtigt, hvis dit kooperativ inkluderer forskellige typer medlemmer, 
som det er tilfældet i en organisation med flere interessenter. Forskellige grupper kan have forskellige behov, tilgange, 
baggrunde og forventninger, som kan være komplementære eller modstridende: Oprettelse af forretningsplanen er en 
mulighed for at konfrontere disse ideer og finde konsensus, hvilket er vigtigt for at sikre organisationens fremtid. 

Oprettelse af den økonomiske plan 

Den økonomiske plan er en grundlæggende del af forretningsplanen. Den skal give et overblik over kooperativets indtægter 
og udgifter, dets årlige resultatopgørelse og dets pengestrømsprognose. 

At starte en (kooperativ) virksomhed kræver initialinvestering: Den nødvendige kapital til opstartsfasen afhænger 
af nationale regler, men også af organisationens behov med hensyn til den påtænkte aktivitet (indkøb af materiale, 
lønudbetaling i de første måneder, kommunikationsudgifter osv.). 

Der kan overvejes flere finansieringskilder. Imidlertid bør det første niveau altid være medlemmernes bidrag i form af 
andelsaktier: Prisen på aktierne skal således være en rimelig balance mellem medlemmers finansielle kapacitet og 
forretningens investeringskrav. 
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MOBILISERING AF PARTNER- OG 
SUPPORTORGANISATIONER 

Hovedgrundlaget for dit projekt er nu afgjort: Et motiveret team er blevet samlet, en levedygtig forretningsmodel genereret 
og de vigtigste trin til at realisere ideen identificeret. Inden du rent faktisk starter forretningen, kan du overveje eksterne 
supportmekanismer. Kooperative forbund kan give dig forretningsstøtte og relevant information om praktiske aspekter af 
dit daglige kooperative liv, såsom: 

• juridisk støtte

• konsolidering og implementering af forretningsplanen

• definition af en markedsføringsstrategi

• tilgængelige finansieringsmekanismer

• uddannelse (kooperativ ledelse, udvikling af menneskelige ressourcer osv.)

At indsamle pengene 

Generelt ejer kooperativer i opstartsfasen intet: Du kan derfor blive konfronteret med mangel på kapital, hvilket forhindrer 
dig i at foretage de første investeringer, som er nødvendige for at starte din aktivitet. Der bør overvejes forskellige kilder til 
ekstern finansiering, og disses tilgængelighed og relevans varierer fra land til land. Kooperative forbund kan muligvis give 
dig relevante tekniske oplysninger, som passer til dit projekt. 

Husk, at disse finansieringskilder kan være komplementære. Oprettelse af en finanspakke - en blanding af forskellige 
former for finansiering over forskellige perioder - kan være en billigere og nemmere løsning. Hvis du derudover overvejer 
at låne penge, skal du prøve at vurdere præcist, hvad du har brug for: At låne mere, end du har brug for, vil forpligte dig 
til at betale renter og betale penge tilbage, som du ikke brugte. Dette skal vurderes ud fra din økonomiske plan, som skal 
omfatte alle tilbagebetalinger af lån samt rentebetalinger. 
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OPSÆTNING AF 
STRUKTUREN 

Det er nu tid til at formalisere dine interne regler og registrere dit kooperativ i henhold til national lovgivning. Du kan også 
overveje forholdet mellem din organisation og den kooperative bevægelse - at blive medlem af en kooperativ føderation 
kan give dig mulighed for at drage fordel af rådgivningsstøtte og samarbejdssynergier, selv efter opstartsfasen. 

Forfatningen formaliserer de grundlæggende regler for dit kooperativ og giver detaljer om, hvorfor organisationen blev 
oprettet, hvad dens vigtigste principper og mål er, hvad den skal gøre (hvilke tjenester den har til formål at levere), og 
hvordan den er organiseret. 

Dine medlemsregler skal være i overensstemmelse med det første kooperativ-princip: 'åbent og frivilligt medlemskab'. 
Dette betyder ikke, at du er nødt til at tillade hvem som helst at slutte sig til dit kooperativ, men at betingelserne for at 
blive medlem skal være objektive og ikke-diskriminerende. 

Medlemskabskriterier skal overvejes nøje og strategisk. Har dit kooperativ til formål at rekruttere et stort antal medlemmer, 
eller tværtimod at holde antallet af aktive medlemmer lavt? Vil tjenesterne kun blive leveret til medlemmer, eller vil de 
også være tilgængelige for ikke-medlemmer? Hvis du valgte en multi-stakeholder-organisation, og afhængigt af den lokale 
lovgivning, skal tilmeldingsproceduren og betingelserne så være ens for alle slags medlemmer? 

Medlemskabssystemer er tæt knyttet til den styringsmodel, du gerne vil oprette. 

Styringen vil sikre den bedste daglige organisering af dit kooperativ. Det er vigtigt at finde mekanismer, som tillader både 
ansvarlighed og gennemsigtighed, for at minimere risiciene for medlemmerne og samtidig sikre inklusivitet. 
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LANCERING AF 
FORRETNINGEN 
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6 
Nu hvor dit kooperativ blevet er oprettet og snart begynder at levere tjenester, vil følgende værktøjer komplettere dit 
udstyr og gøre dig klar til dette nye eventyr: 

1. Åbn en bankkonto i kooperativets navn. Overvej kooperative banker: De kan tilbyde dig relevante tjenester og 
interessante rabatter;

2. Hvis du forventer hurtigt at nå en betydelig omsætning, kan det være klogt - eller endda obligatorisk - at udpege en 
revisor eller uafhængig inspektør. Kontroller kravene til dit  kooperativ med dit nationale kontaktpunkt;

3. Hvis du planlægger at rekruttere et sekretariat, skal du overveje, om du har brug for at udpege en - eller flere - direktører;

4. Opret visitkort, officielt brevpapir osv. til dit kooperativ;

5. Bliv fortrolig med dine interne administrative og styringsprocesser. Du har muligvis allerede oprettet  dine lovbestemte 
registre;

6. Overvej at forsikre dit kooperativ. Angående bankvirksomhed kan kooperative forsikringsselskaber tilbyde dig 
interessante produkter;

7. Byg din kommunikationsstrategi, og tænk over din organisations tilstedeværelse på nettet og domænenavne. Du kan 
vise din kooperative identitet med et .coop-domænenavn (http://identity.coop);

8. Kortlæg dit år herunder slutningen af regnskabsåret og de næste generalforsamlingsmøder.
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