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Fremtidig erhvervsindsats
Med forandringerne omkring Dansk ProduktionsUnivers (DPU) og fastholdelsen af Com-
pas og Rugekassen, så er der grundlag for at se denne del af erhvervsområdet under et 
og som en helhed. 

Der er samtidig behov for, at se på økonomien. Både som følge af den aktuelle situation, 
men også fordi der med etableringen af erhvervshusene (tidligere væksthusene) er sket 
en øget betaling til disse, samt frafald af bloktilskud til området.

Compas
I 2018 etablerede man Compas for at tiltrække produktionsiværksættere og -virksomhe-
der, som ønsker at arbejde med cirkulær økonomi. 

Compas skal understøtte en række kommunale strategier:
 Lokale indsatser - ved at udvikle iværksættere/ tiltrække arbejdskraft og virksom-

heder
 Nationale og internationale indsatser - være en foregangskommune gennem viden 

og værdi
 Foregangskommune for at bidrage med at indfri FN’s 17 Verdensmål

Compas består af fire temaer (se herunder).

Compas er baseret på partnerskaber, men der er samtidig behov for en årlig kommunal 
grundfinansiering på 0,5 mio. kr. for at fastholde denne del af iværksætterindsatsen.

De 0,5 mio. kr. er fordelt i et meget foreløbigt budgetoverslag herunder i tabel 1.

Tabel 1. Budgetoverslag for Compas.
Udgiftsemne Udgift i kr.
Husleje og drift 250.000
Egenfinansiering i projekter om udvikling af de 4 Labs 100.000
Forplejning til møder, arrangementer m.v. 30.000
Honorar til faglige bidrageydere (rådgivere, forskere, drift af digitale ma-
skiner m.v.)

50.000

Øvrig drift som fx kontorindretning, værksted, IT udstyr m.v. 50.000
Honorar til bygningsrådgiver ifht. udvikling af værksted og lager faciliteter 20.000
I alt 500.000
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Hedensted Erhverv og Rugekassen
Med forandringerne omkring DPU overtog Hedensted Kommune i 2018 aktiviteterne i Ru-
gekassen, som fungerer som iværksætterstøtte. Selvom der i Rugekassen ikke er et sær-
skilt fokus på bæredygtighed, så er der naturlige samarbejdsflader til Compas.

Derudover er der den basisindsats og aktiviteter, som leveres af Hedensted Erhverv i 
form af virksomhedskontakt, iværksætterstøtte, iværksætterkurser m.m.

Alle tre elementer spiller sammen omkring et styrket erhvervsliv i Hedensted Kommune 
med særligt fokus på iværksætteri. Det er som nævnt ovenfor også naturligt, at se på en 
form for samdrift af de tre elementer.

En fremtidig samlet erhvervsindsats og finansiering
Selvom der i dag er tæt kontakt mellem Hedensted Erhverv og Compas henholdsvis Ru-
gekassen, så kan dette godt styrkes. Samtidig er det også en oplagt mulighed, at se 
Compas og Rugekassen i en sammenhæng, hvor en stærk iværksætterstøtte er fæl-
lesnævneren.

Derfor er oplægget, at Compas bliver en erhvervsindsats under Hedensted Erhverv. Såle-
des at både Compas og Rugekassen forankres under Hedensted Erhverv, som dermed 
bliver den samlende og styrende enhed for både Compas og Rugekassen. For førstnævn-
te i samarbejde med projektlederen for Compas. 

Tabel 2 viser de økonomiske i den nuværende struktur.

Tabel 2. Økonomi og finansiering for Hedensted Erhverv og COMPAS i den nuværende 
struktur
Driftselement Udgift Finansieret
Erhvervsindsatser* 0,4 mio. kr. Ja, en del af det eksisterende budget
Rugekassen - personale 0,2 mio. kr. Nej
Compas** 0,5 mio. kr. Nej
I alt 1,1 mio. kr.

*Dertil kommer løn til erhvervschef og en erhvervskonsulent, som er en del af det eksisterende 
budget under PKØ og dermed finansieret.
**Løn til intern projektleder er en del af det eksisterende budget under Fritid og Fællesskab og 
dermed finansieret.

Som nævnt ovenfor er det oplagt at arbejde for en tættere tilknytning mellem de tre en-
heder. I første omgang foreslås det, at Compas og Rugekassen begge samles under He-
densted Erhverv, således der sikres de bedste betingelser for samdrift og erfaringsud-
veksling m.m. i driften af de to indsatser. 

På kort sigt kan det levere en lavere driftsudgift på 0,2 mio. kr., således der ikke skal fi-
nansieres 0,7 mio. kr. (0,5 mio. + 0,2 mio., jf. tabel 2), men 0,5 mio. kr. årligt. På læn-
gere sigt bør det være målet, at Compas og Rugekassen også fysisk smelter sammen, 
således der kan opnås endnu flere driftsmæssige gevinster og dermed en billigere drift af 
den samlede indsats.

Ovenstående er under forudsætning af, at de relevante punkter i ”+/- filen” imødekom-
mes (forenkling af erhvervsfremmesystemet og øget bidrag til erhvervshuset). 


