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Denne erhvervspolitik er den første i den nye Heden-
sted Kommune. Det er et helt nyt værktøj, der skal virke 
som strategi og styringsredskab for at fremme både de 
eksisterende virksomheder i Hedensted Kommune og 
nye iværksættere. Den skal give en fælles retning for 
kommunens udvikling på området og vil derfor blive et 
vigtigt redskab i den kommende budgetlægning.

Hedensted Kommunes erhvervspolitik er blevet til i en 
løbende dialog med virksomheder og borgere. Heden-
sted Kommunes Udviklingsråd, der har repræsentanter 
fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisatio-
ner og byrådet, har bidraget til erhvervspolitikken både 
ved møder og med idéer på www.idemarken.dk. Des-
uden har Hedensted Erhvervsforum, som er en para-
ply over de 9 erhvervs- og handelsstandsforeninger, 
der er i Hedensted Kommune, været aktive i debatten. 
Endeligt er politikken blevet udarbejdet i et tæt samar-
bejde med et visionsteam nedsat af Udviklingsrådet.

Hedensted Kommunes opgave på erhvervsområdet er 
i høj grad at skabe så gode rammer som muligt for de 
eksisterende virksomheder, samt at understøtte de nye 
iværksættere, så også disse kan vokse.

Erhvervspolitikken sammentænker uddannelsespoli-
tikken sammen med Turismepolitikken og Kultur- og 
Fritidspolitikken, foruden at den hænger tæt sammen 
med arbejdsmarkedspolitikken.

Nu bliver arbejdet så at sætte erhvervspolitikkens man-
ge initiativer i gang. Jeg håber, at vi – ligesom i tilblivel-
sen af erhvervspolitikken – kan arbejde sammen på 
kryds og tværs, så Hedensted Kommune kan styrke sin 
position som en vækstorienteret landkommune.

 
Kirsten Terkilsen
Formand for Kultur- og Erhvervsudvalget
 

Forord
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2. INDLEDNING

2.a Om tilblivelsen
Hedensted Kommune har som vision, at borgerne skal 
være tæt på bl.a. demokratiet, så derfor er det oplagt, 
at borgere, virksomheder, organisationer, institutioner 
kan bidrage med idéer i udviklingsprocesser. I forbin-
delse med tilblivelsen af erhvervspolitikken skete det i 
første omgang ved at inddrage Hedensted Kommunes 
Udviklingsråd, der på mødet i september �007 bidrog 
med en del spændende idéer.

Efterfølgende blev www.idemarken.dk skabt, således 
alle – både borgere, virksomheder og foreninger i og 
uden for kommunen - i perioden �6. november �007 
til 31. januar �008 har haft mulighed for at komme 
med idéer, kommentarer m.v. til Erhvervspolitikken. 
Der har i alt været 1.641 besøgende på hjemmesiden, 
som har bidraget til visionen og er kommet med for-
slag til konkrete handlinger – hæftet ”Ideer fra www.
idemarken.dk”.

De mange idéer og kommentarer fra både Udviklings-
rådet og Idémarken er taget med i arbejdet i Visions-
teamet  for Erhvervspolitikken. Visionsteamet, der er 
nedsat af Udviklingsrådet, består af:

Niels Q. Steensen, DI og rep. for Udviklings-
rådet
Preben Kirkeby, NW Gruppen A/S
Ronni Didriksen, iværksætter og rep. for 
Udviklingsrådet
Jakob Tornvig, rep. for Tørring-Uldum Er-
hvervsråd
Jesper Quist, rep. for Juelsminde Erhvervsfor-
ening

•

•
•

•

•
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Peter Sven Sørensen, rep. for Hornsyld Er-
hvervsforening
Johannes Grane Larsen, Erhvervskonsulent, 
Formand for visionsteamet
Mette Vildbrad, Kultur- og Erhvervskoordinator

Hedensted Kommune har ud over de mere interne 
samarbejdspartnere, også samarbejde udenfor kom-
munes grænser. Det gælder især Region Midtjylland 
samt Vækstforum for Region Midtjylland, der har repræ-
sentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, 
organisationer og Regionen. Både regionens Regionale 
Udviklingsplan samt Vækstforums Erhvervsudviklings-
strategi og Handlingsplan danner naturligt baggrund for 
tilblivelsen af kommunens Erhvervspolitik. 

Også Væksthus Midtjylland med deres mange tilbud 
for både iværksættere og virksomheder er en af He-
densted Kommunes mange samarbejdspartnere sam-
men med Central Denmark (kommunerne i Region 
Midtjylland og Region Midtjyllands fælles EU Kontor) 
Erhvervs- og Byggestyrelsen og Beskæftigelsesregion 
Midtjylland. 

Da Hedensted Kommune er den sydligste kommune i 
Region Midtjylland er det naturligt – også på baggrund 
af historien – at der bliver samarbejdet både med Hor-
sens Kommune og Vejle Kommune samt deres respek-
tive erhvervskontorer.

Hedensted Kommune har som en af de få kommuner 
i Danmark samlet Kultur, Fritid, Turisme og Erhverv i et 
udvalg – Kultur- og Erhvervsudvalget. Denne spæn-

•

•

•

dende konstellation betyder også, at en Erhvervspolitik 
ikke kan stå alene, men bør ses i sammenhæng med 
Turis-mepolitikken, som fremlægges for Byrådet sam-
men med Erhvervspolitikken, og en Kultur- og Fritids-
politik, som fremlægges i sommeren �008.
Kultur- og Erhvervsudvalget i Hedensted Kommune 
valgte meget hurtigt både at nedsætte et Udviklingsråd 
til at inspirere og påpege udviklingsmuligheder og et 
Erhvervsforum for at knytte en tættere kontakt til de 9 
erhvervs- og handelsstandsforeninger, der er i kom-
munen.

2.b Om erhvervspolitikken
Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret 
for erhvervsservice. Det betyder, at kommunerne kan 
gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter 
overfor iværksættere og virksomheder samt igangsætte 
erhvervsudviklingsaktiviteter.

Kommunerne kan vælge selv at drive erhvervsservice 
eller gennemføre aktiviteterne i regi af andre. Erhvervs-
service overfor iværksættere og virksomheder har He-
densted Kommune valgt at gennemføre via Hedensted 
Erhverv og Væksthus Midtjylland.

Det Lokale Beskæftigelsesråd er også en vigtig partner 
i udmøntningen af erhvervspolitikken. Gennem sam-
arbejdet mellem arbejdsmarkedets parter sikres en 
fortsat udvikling af arbejdsmarkedet, så der altid er de 
rigtige kvalifikationer til rådighed.

En af de nyere teorier om forandringerne i arbejde, fri-
tid, samfund og hverdagsliv1 påpeger, at en større del 
af befolkningen først vælger et sted at bo, for derefter 
at koncentrere deres jobsøgning i det pågældende 
område. Derfor har vi i erhvervspolitikken også valgt at 
se på bosætningen.

Det er hensigten med denne erhvervspolitik, at den 
skal give rammerne for udviklingen inden for erhvervs-
livet uanset om det er industri, detailhandel, service 
eller turisme. For at få de bedst mulige rammer er det 
også nødvendigt at have en velkvalificeret arbejdskraft, 
være et godt sted at bosætte sig samt at infrastrukturen 
er i orden.

Da turismen fylder meget i Hedensted Kommune – 
især i den østlige del af kommunen, har vi valgt at lave 
en særskilt politik på dette område. Turismen er stadig 
omfattet af de samme rammebetingelser som de øv-
rige erhverv, hvorfor turismepolitikken især fokuserer 
på udviklingsmuligheder på turistområdet. Disse ud-
viklingsmuligheder vil også være til gavn for borgerne, 
og kan fungere som led i bosætningen, foruden at de 
hænger sammen med Kultur- og Fritidspolitikken.

1 Richard Florida, Den Kreative Klasse – og hvordan den forandrer 
arbejde, fritid, samfund og hverdagsliv, Dansk Udgave, Klim 
2005
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Hedensted Kommune er en attraktiv kommune både i 
forhold til erhvervslivet og som bosætningskommune. 
Landsplanredegørelsen har udpeget � vækstcentre i 
Danmark, Øresundsregionen og Det østjyske Bybånd, 
der strækker sig fra Kolding til Randers og dermed om-
fatter Hedensted Kommune. 

Kommunen oplever stor tilvækst i antal arbejdspladser, 
og det skyldes både eksisterende virksomheder, der 
bliver større, og iværksættere, som starter nye virksom-
heder. Etableringen af nye virksomheder er især sket 
langs motorvejen og i fremtiden forventes også en del 
vækst ved Uldum, hvor Jysk netop er ved at opføre et 
europæisk distributionscenter med højlager. 

I Hedensted Kommune ligger flere kontorfællesska-
ber, hvor iværksættere og mindre virksomheder kan 
leje lokaler og samtidig blive en del af et fællesskab. I 
debatten om erhvervspolitikken er der fremsat forslag 
om yderligere kontorfællesskaber.

Pr. 1. januar �008 boede der 45.561� borgere i He-
densted Kommune, og kommunen har gennem de 
sidste mange år oplevet en pæn tilvækst. Befolknings-
væksten kan primært tilskrives tilflytningen. Alene fra 
januar �007 til november �007 er der kommet godt 
580 flere borgere i kommunen. Tilflytterne er generelt 
yngre og har en højere husstandsindkomst end de lo-
kale nybyggere – endvidere er der mange børn under 
skolealderen i tilflyttergruppen3. 

Hedensted Kommune er den kommune i landet, som 
har den laveste ledighed sammen med Vejen Kom-

mune. Det er selvfølgelig en stor fordel, at der stort set 
ingen ledige er, men det kan måske også få virksom-
heder til at placere sig i andre kommuner, fordi det er 
svært at få arbejdskraft. I efteråret �007 blev Jobcenter 
Hedensted kåret som landets bedste jobcenter af LO. 
De er med andre ord gode til at få kontanthjælpsmod-
tagere, dagpengemodtagere, folk på sygedagpenge 
samt unge i arbejde.

Kommunens placering ved motorvejen giver også gode 
muligheder for at pendle til arbejde i andre kommuner. 
Således er der 1�.000 borgere, som hver dag kører til 
en anden kommune for at arbejde, mens 8.000 bor-
gere pendler ind i Hedensted Kommune.

Den øvrige infrastruktur i kommunen betyder, at det er 
forholdsvis nemt at komme til og fra de store nabobyer 
Horsens og Vejle – også med tog. Derimod kniber det 
med at komme på tværs af kommunen – især med 
offentlig trafik. 

Uddannelsesniveauet blandt befolkningen i Hedensted 
Kommune er det 7. laveste i Region Midtjylland og 6. 
laveste, hvis man ser på de beskæftigede. Der er � 
gymnasier i kommunen, men derudover er der ingen 
uddannelsesinstitutioner, som tilbyder uddannelser 
over folkeskoleniveauet.

2 Danmarks Statistik, Statistikbanken.
3 Spørgeskemaundersøgelse blandt købere af bygge-

grunde i Hedensted Kommune – et bidrag til en udstyk- 
ningsstrategi, Hedensted Kommune, November 2007.

4. VISION 2013

Hedensted Kommune vil styrke sin position som en 
vækstorienteret landkommune.

Vi vil styrke udviklingen i erhvervslivet i en 
tæt dialog med virksomheder og iværksæt-
tere på et bæredygtigt grundlag.

Vi vil indgå i ansvarlige partnerskaber med en 
nytænkende indfaldsvinkel.

 
Vi vil sikre attraktive bosætningsmuligheder 
for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

•

•

•
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5. INDSATSOMRÅDER 5.a Erhvervsstruktur

Status
Hedensted Kommune er en attraktiv kommune både i 
forhold til erhvervslivet og som bosætningskommune. 
Dette skyldes i høj grad kommunens placering ved 
motorvej E45, den nye Vestvej samt den kommende 
forbindelse mellem Vejle og Herning.

Hedensted Kommunes detailhandel er fordelt på flere 
mindre bysamfund. Kommunen er placeret mellem to 
større byer – Vejle og Horsens, hvilket giver specielle 
udfordringer for især detailhandlen.

Antal virksomheder
Der er i alt godt �.100 virksomheder i Hedensted Kom-
mune, hvoraf godt halvdelen ikke har nogle ansatte. 
Knap ¼ har mellem 1 og 4 ansatte og knap 1/10 mel-
lem 5 og 9 ansatte. 

Virksomhedsstrukturen er altså kendetegnet ved en del 
små virksomheder og meget få store virksomheder.

Arbejdspladser
Den 1. januar �005 var der 18.773 arbejdspladser i 
Hedensted Kommune. Antallet har stort set været sti-
gende i løbet af de sidste 10-1� år og endda med en 
større vækst end i landet som helhed. Siden 1993 er 
der blevet 1.750 flere arbejdspladser i Hedensted Kom-
mune – svarende til en vækst på 10%, mens væksten 
i hele landet var 4%.

Industrierhvervet, Offentlig service samt Privat handel 
& Service har stort set lige mange arbejdspladser i He-

Omsætning 
(1.000 kr.)

�004 �005

Dagligvarer 75�.301 744.474

Tøj og sko 80.461 86.497

Øvr. udvalgsvarer 46�.�67 6�1.9�4

 

Forbrugspotentiale
(1.000 kr.)

�004 �005

Dagligvarer 513.553 5�9.965

Tøj og sko 180.3�� 186.056

Øvr. udvalgsvarer 653.�04 674.080

Kilde: Retail institute skandinavia, 2007

Handelsbalance indeks
(1.000 kr.) 

�004 �005 Ændring 
�004-�005

Dagligvarer 146 140 -6

Tøj og sko 45 46 1

Øvr. udvalgsvarer 71 9� �1

Kilde: Retail institute skandinavia, 2007
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densted Kommune og udgør tilsammen 83% af alle 
arbejdspladser.

Erhvervsstrukturen i Hedensted Kommune adskiller sig 
noget fra hele landets erhvervsstruktur, idet der er en 
overrepræsentation af Landbrug, Byggeri & Anlæg samt 
Industri, mens Privat handel & Service samt Offentlig 
Service er underrepræsenteret.

Inden for Industri er der især en overrepræsentation af 
arbejdspladser inden for Jern- og metalindustri samt 
Kemisk industri og Plastindustri. Tilsvarende inden for 
Offentlig Service er kommunen underrepræsenteret 
inden for Sundhedsvæsen, Forretningsservice samt 
Detailhandel og Reparationsvirksomhed.

Hedensted Kommune har altså haft en større vækst 
i antallet af arbejdspladser end hele landet. Væksten 
er især sket inden for Bygge- & Anlæg samt Service-
fagene. Derimod er der blevet færre arbejdspladser 
inden for Landbruget og Industrien, dog er nedgangen 
i Industrien ikke så udtalt som i hele landet.

Handelsbalanceindekset, som er et ud tryk for omsæt-
ningen set i forhold til forbrugspotentialet, er i Heden-
sted Kommune stor inden for dagligvarer, dog med en 
faldende tendens. Inden for Tøj og sko er der et lille 
handelsbalanceinddeks, hvilket vil sige, at borgene i 
Hedensted Kommune ofte køber deres tøj og sko i 
andre kommuner. Tendensen tyder på, at borgerne i 
kommunen er begyndt at købe deres øvrige forbrugs-
varer i kommunen, men forbrugspotentialet er dog 
stadigt større end omsætningen.

Mål
Det er Hedensted Kommunes mål fortsat at være 
blandt de mest attraktive erhvervskommuner i hele 
landet.

Desuden er det kommunens mål, at de store og mel-
lemstore pladskrævende virksomheder placeres i egent- 
lige erhvervsområder. De mindre virksomheder inden 
for detailhandel, håndværk og service placeres i lokal-
områderne, gerne i håndværkerbyer og kontorfælles-
skaber.

Det er Hedensted Kommunes mål at motivere detail-
handlerne til at skabe mere udvikling.

Endeligt ønsker Hedensted Kommune at samarbejde 
med nabokommunerne for at kortlægge behovet for 
nye arealer til virksomheder med særlige beliggenheds-
krav, og de bedst egnede områder skal lokaliseres

Udfordringer
Hedensted Kommunes erhvervsstruktur er præget af 
meget landbrug og industri –  erhverv, som er mere 
udsatte for nedlæggelse eller outsourcing end de mere 
vidensprægede virksomheder.

En stor del af handlen, især inden for tøj og sko lægges 
uden for kommunen.

Desuden har kommunen mange meget små virksom-
heder og få meget store.

Forslag til handlinger
En langsigtet planlægning for udstykningen af 
erhvervsjord, således at erhvervsområderne 
også fremstår som visuelt attraktive

Skabe attraktive rammer for vidensvirksom-
heder

Etablere attraktive erhvervsområder

Etablere rammer for detailhandlen

Understøtte etablering af kontorfællesskaber 
og håndværkerbyer

Indgå i offentlige/private samarbejder.

•

•

•

•

•

•
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5.b Erhvervsservice
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Status
Det er regeringens mål, at Danmark skal være et føren- 
de innovations- og iværksættersamfund i �015. Som 
ét af midlerne har regeringen ønsket at styrke erhvervs-
servicen ved at placere opgaven ét sted – hos kommu-
nerne. Kommunernes Landsforening indgik i efteråret 
�006 en aftale med regeringen om erhvervsservice. 

Den specialiserede erhvervsservice skal fremover løses 
i fem kommunalt ejede Væksthuse, mens den gene-
relle erhvervsservice skal løses i kommunerne.
 
Kommunerne har dermed fået nøglen til at løse en 
væsentlig del af det, vi i Danmark skal leve af fremover: 
Nemlig innovation og iværksætteri.

Hedensted Kommune har ansat en erhvervskonsulent, 
som er tilknyttet Kultur og Erhverv. 

Desuden har kommune dannet en paraplyorganisation 
over de 9 erhvervs- og handelsstandsforeninger, som 
er i kommunen – Hedensted Erhvervsforum.

Region Midtjylland prioriterer udvikling og innovation 
højt, så regionens styrkepositioner og megasatsnin-
gerne indenfor Energi & Miljø, Fødevarer og Sundhed 
får størst mulig gennemslagskraft. Region Midtjylland 
tilbyder udviklingsprogrammer, der understøtter disse 
fokusområder. VÆKSTmidt er et eksempel på målret-
tede tilbud til regionens virksomheder med vækstpo-
tentiale.

Mål
Hedensted Erhverv skal:

Være virksomhedernes første indgang til 
kommunale ydelser. 

Medvirke til et koordineret og smidigt sagsfor-
løb fra start til slut.

Være det uvildige bindeled til private rådgive-
re samt regionale, nationale og internationale 
tilbud for alle virksomheder i kommunen.

Understøtte nytænkning og skabe tilbud, 
der kan være med til at udvikle og udfordre 
virksomhedernes måder at arbejde på. 

Medvirke til at skabe synergi mellem eksiste-
rende erhvervs- og handelsstandsforeninger.

Udfordringer
Hedensted Erhverv er et nyt tilbud for virksomheder 
i Hedensted Kommune, som på kort sigt har relativt 
begrænsede ressourcer.

Der mangler netværk mellem virksomhederne, mellem 
virksomheder og det offentlige samt mellem virksom-
heder og uddannelsesinstitutioner.

•

•

•

•

•

Forslag til handlinger
Etablere portal eller lignende, hvor alle rele-
vante informationer om og til virksomheder 
kan blive tilgængelig

Etablere relevante netværk for ledere og 
medarbejdere, herunder nytårskur

Udbygge bestyrelses- og mentordatabase

Indgå i flest mulige netværk med eksterne 
partnere, herunder Væksthus Midtjylland, 
Central Denmark m.fl.

Målrettet markedsføring af ydelser fra alle 
parter gennem elektronisk nyhedsservice 

Udbygge koordinering og samarbejde i He-
densted Erhvervsforum

Tilbyde branche specifikke services, som 
fokuserer på konkrete udfordringer, f.eks. de-
tailhandlens placering mellem � centerbyer, 
servicetilbud for turistbranchen og konjunk-
turberedskab i håndsværksvirksomheder.

•

•

•

•

•

•

•
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5.c Iværksætteri

Netto tal for nyetableringer i forhold til antal indbyg-
gere

Område Iværksætterrate
Antal iværk-
sættere pr 
1000 indb

Hedensted 5,75% 9,15%

Region Midtjylland gns. 5,39% 9,58%

Hele landet gns. 5,77% 9,55%

Kilde: Dansk Erhvervsfremme

Område Overlevelsesrate

Hedensted 77,1

Region Midtjylland gns. 7�,0

Hele landet gns. 70,3

Kilde: Region Midtjylland, Kommunstatistik på kort
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Status
Iværksætteri er også omfattet af erhvervsservice, som 
tilbydes af Hedensted Erhverv, men Hedensted Kom-
mune vælger også at sætte specielt fokus på iværk-
sætteri.

Mange interessenter analyserer kommunernes tilgang 
af nye virksomheder, og dermed giver de vurdering af 
kommunens evne til at skabe de rette rammer for og 
understøtte iværksætteri. Foreningen Dansk Erhvervs-
fremme har fra og med �007 analyseret iværksætter-
raten i alle danske kommuner. 

Hedensted Kommune ligger pænt i feltet med både 
en iværkætterrate, der er højere end gennemsnittet 
for regionen og stort set på niveau med landsgen-
nemsnittet. Overlevelsesraten er højere i Hedensted 
Kommune end både Region Midtjylland og landsgen-
nemsnittet, hvilket vil sige, at flere iværksættere i He-
densted Kommune overlever 3 år efter etablering end 
i resten af landet.

Historisk set har de tre gamle kommuner kun gennem-
ført en begrænset indsats for at understøtte iværksæt-
tere, men ved ansættelse af erhvervskonsulenten er 
den individuelle servicering af iværksættere igangsat.

Desuden er der etableret samarbejde med private råd-
givere om fremtidig iværksætterindsats.

Mål
Hedensted Kommune vil inden �013 ligge i top 5 i 
Region Midtjylland m.h.t. iværksætterrate og overle-
velsesrate.

Selvstændighedskultur skal introduceres i folkeskolen 
og gymnasiet.

Udfordringer
Indsatsen i forhold il iværksættere er et nyt tilbud i He-
densted Kommune, som stadig er i sin vorden.

Der efterspørges fysiske faciliteter til iværksætterne som 
f.eks. ”rugekasser”.

Forslag til handlinger
Etablere netværk for iværksættere

For vækstiværksætterne sker en særlig ind-
sats i samarbejde med Væksthus Midtjylland

Finde gode lokale rollemodeller, som kan 
motivere flere til at starte egen virksomhed

Etablere lokalt investeringsselskab, der kan 
hjælpe iværksættere med risikovillige og 
”kloge penge”

Understøtte etablering af kontorfællesskaber 
og håndværkerbyer, der kan fungere som 
”rugekasser”.

Skabe et korps af mentorer

Etablere partnerskab mellem private råd-
givere og Hedensted Erhverv, der tilbyder 
enstrenget rådgivning

Samarbejde med skoleafdelingen om iværk-
sætteraktiviteter for skolerne

Styrke samarbejde med de lokale gymnasier 
og folkeskolen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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5.d Medarbejdere

Befolkningens højest fuldførte uddannelse

Andele Hedensted Kom-
mune

Region Midtjylland

Grundskole 39,6 35,3

Videreg. Udd. 17,0 ��,4

Erhvervskompen-
tenceg. Udd.

55,9 56,3

Kilde: Region Midtjyllands Kommunestatistik

Overgang fra 9. kl

10. klasse Gymnasiet ej. udd.

Hedensted 
Kommune

60,� �0,4 1,1

Region
Midtjylland

56,9 �4,5 1,7

Overgang efter gymnasiet

Erhv.
fagl.

KVU MVU LVU
Ej. 
udd.

Hedensted 
Kommune

1�,8 4,0 77,� �,7 �,7

Region Midt-
jylland

�0,5 9,6 60,4 1,8 4,1

   Kilde: UNI-C Statistik & Analyse 19. marts 2007

Overgang fra 10. kl

Gymnasiet Erhv. faglig ej. udd.

Hedensted 
Kommune

59,6 �9,3 5,1

Region
Midtjylland

55,9 33,7 3,5

Status

Ledighed
Hedensted Kommune har den laveste ledighed i hele 
Danmark på 0,7 pct. i december �007. Hedensted 
Kommunes jobcenter er kåret som landets bedste 
jobcenter af LO, fordi de er gode til at få kontanthjælps-
modtagere, dagpengemodtagere, folk på sygedagpen-
ge samt unge i arbejde.

Uddannelse
Blandt borgerne i Hedensted Kommune er der en 
højere andel, der har en grundskole, som højeste ud-
dannelse, end i Region Midtjylland som gennemsnit. 
Modsat er der en lavere andel med en videregående 
uddannelse. Endelig er der stort set en lige stor andel 
med en erhvervskompetencegivende uddannelse i 
Hedensted Kommune og i Region Midtjylland.

Der er forholdsvis flere unge, der går videre i 10. klasse 
efter 9. i Hedensted Kommune end i Region Midt-
jylland. Derimod er der en større andel, der går på 
gymnasiet efter 10. klasse i Hedensted Kommune. 
Der er således ikke noget, som tyder på, at unge fra 
Hedensted Kommune ikke tager en gymnasial uddan-
nelse til trods for, at de ofte har lang transporttid til 
gymnasierne. Derimod tyder statistikken på, at de unge 
med en gymnasial uddannelse flytter fra kommunen 
for at tage en videregående uddannelse, hvorimod de 
unge, som ikke tager en gymnasial uddannelse, bliver 
i kommunen.

 
Ind- og udpendling, 

Hedensted Kommune 1995-2005

-12.000

-8.000

-4.000
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4.000

8.000
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1995 2000 2005
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Kilde: statistikbanken, egne beregninger
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Pendling
Der er i alt godt �3.500 beskæftigede personer i He-
densted Kommune. Af dem tager knap 1�.000 ud 
af kommunen hver dag for at arbejde. Til gengæld 
kommer der godt 7.700 fra andre kommuner ind til 
Hedensted Kommune for at arbejde. Dette betyder, 
at der arbejder godt 19.�00 personer i Hedensted 
Kommune.

Pendlingen ud og ind af kommunen har været stigende 
i de sidste 10 år. Især er antallet af indpendlere steget, 
således at forskellen mellem antallet af indpendlere og 
udpendlere er blevet mindre i løbet af de sidste 10 år 
– der er dog stadig 1/3 flere, der pendler ud af kom-
munen, end der kommer ind.

Samfundsansvar
Hedensted Kommune er, som den største arbejdsplads 
i kommunen med ca. 4.500 ansatte, medlem af Green 
Network, som er et frivilligt forpligtende privat/offent-
ligt netværk. Indsatsområderne er miljø, arbejdsmiljø, 
socialt engagement og sundhedsfremme.

Green Network har over 300 medlemmer, heraf �0 
virksomheder fra Hedensted Kommune. Flere af disse 
virksomheder har allerede opnået Green Network di-
plomer.

Mål
Det er Hedensted Kommunes mål at højne uddan-
nelsesniveauet. Især skal der leves op til Regeringens 
målsætning om, at 95 pct. af en årgang gennemfører 
en ungdomsuddannelse.

Desuden vil Hedensted Kommune gennem sin er-
hvervspolitik gøre det attraktivt for virksomheder og 
iværksættere at nedsætte sig i kommunen, således at 
den lave ledighed kan fastholdes samt udpendlingen 
mindskes.

Bæredygtig udvikling bliver et ”must”, som Hedensted 
Kommune vil understøtte blandt andet ved at være 
”det gode eksempel”.

Endelig vil Hedensted Kommune leve op til Green Net-
works mål om at skaffe flere medlemsvirksomheder 
samt tildeling af diplomer.

Udfordringer
Hedensted Kommune har et lavt uddannelsesniveau i 
forhold til gennemsnittet i Region Midtjylland.

Blandt de unge, især 10. klasse, er der et forholdsvist 
stort frafald.

Forslag til handlinger
Motivere mindre virksomheder til at ansætte 
højtuddannede

Særlig indsats for unge, som ikke får en ung-
domsuddannelse

Virksomhedsnetværk til fremme af det 
rummelige arbejdsmarked understøttes og 
videreudvikles i samarbejde med Jobcentret

Udarbejde en bæredygtighedsredegørelse for 
Hedensted Kommune

Udbrede kendskabet til Green Network 
samt synliggøre værdien af Green Network 
diplomer

Opfyldelse af Green Networks mål skal ske i 
et samarbejde mellem kommunens Jobser-
vice, Kultur- og Erhvervsafdelingen, Teknisk 
afdeling samt Afdelingen for Sundhed og 
Forebyggelse. 

•

•

•

•

•

•
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5.e Bosætning

 
Til- og fraflytninger 

Hedensted Kommune 1995-2005
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Kilde: Statistikbanken, egne beregninger

Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger
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Status
Danmarks Statistik offentliggjorde i �007 deres frem-
tidsbillede af, hvor i landet danskerne gerne vil bo frem 
mod år �030 baseret på befolkningsfremskrivning. En 
af de 5 mest populære kommuner i landet ser ud til at 
blive Hedensted. Her vurderer statistikerne en befolk-
ningsvækst på over 15% frem til �030.

Hedensted kommune er blevet dyrere at bo i. Fra �007 
til �008 er kommunen gået fra en �4. plads til en 34. 
plads blandt landets 98 kommuner6 og hører nu til i 
gruppen ”mellemdyre” kommuner. I forhold til nabo-
kommunerne hører Hedensted Kommune dog stadig 
til blandt de billigste kommuner. 

Til- og fraflytninger
I alt var der 5.�50 personer, der flyttede enten til, fra 
eller rundt i Hedensted Kommune i �005. Dette tal 
har været stigende siden 1995, dog med et mindre 
fald i �000.

Antallet af fraflyttere er faldet en anelse i løbet af de 
sidste 10 år, mens tilflytningerne er steget med næste 
11%. Også antallet af interne flytninger, altså folk, der 
er flyttet rundt mellem de 3 gamle kommuner, er ste-
get i perioden.

I de første 10 måneder af �007 var der en befolk-
ningstilvækst på 58� personer7. Det går stærkt med 
befolkningstilvæksten og næsten halvdelen af de nye 
udstykninger sælges til tilflyttere.

Tilflytterne er generelt yngre og har en højere hus-
standsindkomst end de lokale nybyggere. Endvidere 
er der mange børn under skolealderen i tilflyttergrup-
pen.

Boliger
Langt den største del af boligmassen i Hedensted 
Kommune er enfamiliehuse – 90 pct. mod 60 pct. 
på landsplan. 

Mål
Det er Hedensted Kommunes mål fortsat at være 
blandt de mest attraktive bosætningskommuner i Re-
gion Midtjylland for alle aldersgrupper.

Udfordringer
Der er mangel på gode lejeboliger og billige ejerboliger 
for førstegangskøbere.

Der mangler byggegrunde i dele af kommunen.

6  Penge og Privatøkonomi, nr. 2, februar 2008.
7 Spørgeskemaundersøgelse blandt købere af byggegrunde i 

Hedensted Kommune, Heden-sted Kommune, November 2007

Forslag til handlinger
Udbud af byggemodne og attraktive grunde i 
hele kommunen

Udarbejde en tilflytterpakke, som indeholder 
oplysninger om grundsalg, kommunale servi-
cetilbud, handelsmuligheder m.v.

Lave en fælles informationsportal, som inde-
holder oplysninger om alle faciliteter, aktivite-
ter m.v. i hele kommunen

Understøtte muligheder for flere lejeboliger.

•

•

•

•
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5.f Infrastruktur
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Status 
Den trafikale infrastruktur er orienteret mod Vejle og 
Horsens, hvilket betyder, at man fra de fleste steder 
i kommunen forholdsvist nemt kan komme til disse 
byer. 

Den offentlige trafik er også rettet mod Horsens el-
ler Vejle med timedrift til disse byer i dagtiden og på 
hverdage

I Hedensted er der desuden et nyetableret togstop for 
tog mellem Århus og Vejle. 

Det overordnede vejnet er veldimensioneret. Motorvej 
E45 går tværs gennem kommunen, og der er planlagt 
en ny motorvej i den vestlige del af kommunen.

Den vestlige del af kommunen har været præget af 
byggeriet af Vestvejen og Vestre Ringvej ved Heden-
sted. 

Hedensted Kommune har forholdsvis flere biler pr. hus-
stand end gennemsnittet for resten af landet.

IT og kommunikation
Den stadigt stigende adgang til Internettet er med til at 
understøtte og sikre den fortsatte udvikling i især land-
distrikterne. Kommunens hjemmeside indeholder kort 
og andre værktøjer til fremme af kommunikationen. 

Udbredelsen af hurtige internetforbindelser i kom-
munen er høj. Energiforsyningsselskabet, som dækker 

kommunen, arbejder med at lægge fiberbredbånd ud 
til alle områder i kommunen.  

TDC oplyser, at alle borgere i Hedensted Kommune 
har adgang til en hurtig internetforbindelse. Samtidig 
har flere af de enkelte landsbyer/bysamfund etableret 
antenneforeninger, som også tilbyder bredbåndsforbin-
delser med god hastighed. 

Mål
Det er Hedensted Kommunes mål, at forbedre vej-
forbindelserne på tværs af kommunen samt at gøre 
dem sikrere.

Desuden ønsker kommunen et godt offentligt trans-
porttilbud.

Endelig ønsker Hedensted Kommune at sikre en ens-
artet tilgængelighed til bredbånd i kommunen. 

Udfordringer
Der er ikke større forbindelsesveje mellem de enkelte 
bysamfund i kommunen og mange veje er underdi-
mensioneret i forhold til store landbrugsmaskiner/last-
biler. 

Der er generelt meget trafik gennem de enkelte lands-
byer, og også meget tung lastbiltrafik igennem mange 
af de små landsbyer.

Den offentlige trafik mellem kommunens egne byom-
råder er nogle steder mangelfuld. 

Forslag til handlinger
Undersøge behovet for offentlig transport 

Busser på tværs af kommunen

X-bus til uddannelsesinstitutioner i Horsens 
og Vejle

Shuttlebus, som kører rundt i kommunen, 
evt. reklamefinansieret

Pendlingsbus, som kører fra opsamlingsste-
der spredt i kommunen til de større pend-
lingsdestinationer

Plan for bredbånd som tilgodeser landdistrik-
terne – ”Bredbånd til alle”.

•

•

•

•

•

•
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5.g Internationalt udsyn

Status

EU kontor
Som en forlænget arm for Midtjyllands borgere, virk-
somheder og institutioner har Hedensted Kommune 
sammen med de øvrige 18 kommuner i Region Midt-
jylland og Regionen, et fælles EU-kontor, placeret tæt 
på EU-systemets aktører i Bruxelles.

Kontorets opgave er at sikre kommunerne og regionen 
størst muligt udbytte af det europæiske samarbejde. 
Dette sker bl.a. ved at yde international erhvervsser-
vice og informations- og rådgivningsopgaver i relation 
til EU-systemets muligheder. Denne service vedrører 
både private virksomheder, forsknings- og uddannel-
sesinstitutioner, offentlige myndigheder og andre or-
ganisationer i regionen. 

Samarbejdsrelationer
Region Midtjyllands samarbejdsregioner i Øst- og Cen-
traleuropa udgør, sammen med de erhvervsrettede 
initiativer, der er etableret gennem Danish Business 
Servive (DBS) i St. Petersborg, Development of New 
Business Opportunities (DBO) i Ungarn, DAROBI Cen-
ter i Rumænien samt repræsentationskontoret i Shang-
hai, gode muligheder for at støtte nye virksomheders 
eksportmuligheder.

Der er et stort uudnyttet eksport potentiale for danske 
virksomheder i Øst- og Centraleuropa, hvilket især har 
interesse for virksomheder i Region Midtjylland, idet 
undersøgelser har vist, at de er landets bedste til at 
producere verdensklassevarer.  
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Region Midtjyllands strategiske samarbejdsaftaler om-
fatter følgende venskabsregioner/søster-by-aftaler og 
udenlandske kontorer:

Kina: Shanghai Byprovins og repræsentati-
onskontoret 
Rusland: Leningrad Oblast og DBS-kontoret 
Polen: Dolnoslaski – Nedre Schlesien 
Ungarn: � Amter og DBO-kontoret 
Rumænien: Brasov Amt og DAROBI-centret

Vestdansk Investeringsfremme
Projektet Vestdansk Investeringsfremme er et samar-
bejde mellem Region Midtjylland, Region Nordjylland 
og Region Syddanmark samt Danmarks Eksportråd/In-
vest in Denmark. 

Vestdansk Investeringsfremme består af 7 projektle-
dere placeret i vestdanske udviklingsmiljøer samt en 
netværkskoordinator placeret hos Invest in Denmark. 
Endvidere er der 3 internationale markedskoordinatorer, 
placeret i henholdsvis USA, Asien og Europa, som har 
særlig fokus på vestdanske kompetencer. 

Vestdanmark markedsføres udadtil især på områder-
ne informations- og kommunikationsteknologi (IKT), 
Life Sciences (Biotek/biomedicin) samt vedvarende 
energi/miljøteknologi, hvor området har særlige styr-
kepositioner. I år vil man også markedsføre Danmark 
som et land for kreative hjerner samt for vores mari-
time miljø.

•

•
•
•
•

Mål
Hedensted Kommune vil via Central Denmark sikre 
størst muligt udbytte af det europæiske samarbejde.

Mindst 1 mill.kr. i EU-tilskud til Hedensted Kommune i 
løbet af de næste 5 år.

Desuden vil Hedensted Kommune udnytte mulighe-
derne i de forskellige EU programmer og indgå i inter-
nationale samarbejder.

Kommunen vil endvidere understøtte virksomheder, 
som er og gerne vil på de internationale markeder. 

Udfordringer
Kendskabet til det fælles EU kontor og de andre mulig-
heder i Region Midtjylland er ikke så stort.

Hedensted Kommune er ikke så kendt som etable-
ringssted for udenlandske virksomheder. 

Handlinger
Udarbejde en International Strategi

Informere om, hvilke muligheder, der er på 
det internationale område, herunder tilbud 
fra Central Denmark

Synliggøre Hedensted Kommune over for 
Vestdansk Investeringsfremme m.fl.

Arrangere studieture til Bruxelles

Udbygge venskabsbysamarbejdet til også at 
omfatte den kommercielle side

Indgå i samarbejder med andre kommuner 
både i og udenfor Danmark.

•

•

•

•

•

•
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Egne notater




