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Reykjavík, 20. mars 2013,

Hér er um að ræða þingsályktun um að vinna þurfi lagafrumvarp um lýðræðisleg 
fyrirtæki. Lög um slík fyrirtæki er hið mesta þarfaþing, enda engin löggjöf um 
lýðræðisleg fyrirtæki á Íslandi þótt áhugi sé fyrir slíkum rekstri og hann í raun til.

Kosmos & Kaos ehf. er eitt þeirra fyrirtækja þar sem áhugi er fyrir þessu 
rekstrarformi. Eitt mikilvægasta einkenni rekstrarins hefur verið frá upphafi að allir 
starfsmenn hafa sitt að segja um reksturinn, enda var og er markmiðið að skapa 
starfsfólki lífsviðurværi. Stofnendur hafa frá upphafi haft það sem markmið að 
fyrirtækið verði rekið af starfsfólkinu í heild sinni -  ekki eingöngu þeim sjálfum. 
Stofnendurnir hafa sjálfir starfað fyrir önnur fyrirtæki þar sem sama markmið var haft 
að leiðarljósi, en með misjöfnum árangri þó.

Fyrirtækið er þó rekið sem einkahlutafélag vegna þess að lagaumhverfið hérlendis 
býður upp á fátt annað. Einhverjir hafa bent á að til séu lög um samvinnufélög, en 
þau lög eru alls ekki um lýðræðisleg fyrirtæki starfsmanna, heldur samvinnufyrirtæki í 
eigu neytenda eða framleiðenda (í slíkum samvinnufélögum hafa starfsmennirnir 
engin sérstök völd, heldur þeir sem versla við fyrirtækið). Einkahlutafélag hefur því 
hingað verið rekstrarformið. En einkahlutafélagsformið stemmir þó illa við 
lýðræðislegt form rekstrar, og á það líka við um tilfelli Kosmos & Kaos. Hafa innan 
fyrirtækisins verið ræddar ýmsar hugmyndir um hvernig megi umbreyta fyrirtækinu 
yfir í lýðræðislegt fyrirtæki, en þó halda í við einkahlutafélagsformið. Ein hugmynd 
hefur verið að breyta lögum fyrirtækisins, þannig að það yrði lýðræðislegt, en á því 
eru mögulegir gallar, eins og hvort hægt sé að skuldbinda eigendur til að þynna út 
sinn eignarhlut þegar nýir starfsmenn eru gerðir að hluthöfum og hvernig 
eignarmyndun eigi sér stað. Einnig getur slíkt fyrirkomulag verið óheppilegt ef ósætti 
myndi rísa um reksturinn; væri þá heppilegra að geta haft landslög til að leysa 
ósættið.

Heppilegast fyrir fyrirtæki eins og Kosmos & Kaos væri ef löggjöf um lýðræðisleg 
fyrirtæki væri til staðar. Löggjöfin myndi veita góðan lagaramma fyrir lýðræðisleg 
fyrirtæki; og enginn vafi væri um eitt né neitt er varðar rekstrarformið. Alþingi þarf að 
setja lög um lýðræðisleg fyrirtæki sem allra fyrst.

Fyrir hönd Kosmos & Kaos,

Kristján Gunnarsson,
framkvæmdastjóri.
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