
Realisere de kommunale strategier 

1. Lokale indsatser - ved at udvikle iværksættere/ tiltrække arbejdskraft og virksomheder

1.1. Compas har et samarbejde med VIA, som udmunder sig i at VIA og Compas 
arbejder sammen om at udvikle de dygtigste iværksættere. Vi skaber bro mellem 
studie og Compas. Vi allokerer 3 pladser i Compas til iværksættere fra hvert 
videnscenter.  Vi har på nuværende et samarbejde med VIA, og fra det første forløb 
har vi optaget den første virksomhed i Compas. Virksomheden hedder Zweck.

2. Nationale og internationale indsatser - være en foregangskommune gennem viden og værdi 

2.1. Vi vil igennem iværksætterne, virksomheder og de studerende fra universiteterne 
markere os som en foregangskommune i brugen af Cirkulær Økonomi. På grund af 
stor gennemgang i Compas generer vi enorme summer af viden i praktisering, den 
viden skal Compas udnytte til at gøre Hedensted Kommune til foregangskommune 
indenfor Cirkulær Økonomi

3. Foregangskommune for at bidrage med at indfrie FN’s 17 Verdensmål 

3.1. Compas er et ambitiøst bidrag til realisering af FN’s 17 verdensmål. FN har udviklet 
Verdensmålene (Sustainable Development Goals) og har på den baggrund udviklet 
de fem modeller for Cirkulær Økonomi.

3.2. Verdensmålene er universelle mål, der tilsammen skal sætte os på kurs mod en 
mere bæredygtig fremtid, hvor ingen lades i stikken. 

Compas formål



Compas markedsværdi
Branding af Hedensted Kommune

1. Iværksættere

1.1. Branding værdien stiger fordi Hedensted Kommune bliver kendt for at have og 
udvikle dygtige iværksættere

1.2. Dette rummer potentiale for at fremtidige virksomheder bosætter sig 

1.3. Det høje faglige niveau om Cirkulær Økonomi, teknologi, fremtidens produktion 
m.v. er afgørende for at høste den fulde branding værdi

1.4. Fælles projekter mellem iværksættere i Compas, medvirker til at højne 
innovationsniveauet

2. Events & konferencer

2.1. Har til formål at “vise Hedensted og Compas frem”. Dette kan dog kun ske, når det 
faglige niveau er højt, og vi har den fulde pakke i forhold til afvikling af interessante 
arrangementer. 

3. Projekter, der medvirker til at 

3.1. Udvikle nye samarbejder

3.2. Allokerer ressourcer til innovation - som så igen vil medvirke til et højt fagligt niveau

3.3. Tiltrækker dygtige kræfter til kommunen (iværksættere, universiteter m.v.)



Virksomheder/ iværksættere

Øvrige Samarbejdspartnere

VIA, CLEAN, Resilience Lab, Kolding Kommune, Bytorv Horsens,  Ungdomsskolen, Hedensted, 
Design2Innovate fra Kolding, Insero Resilience Lab fra Vejle, Oticon, Swinging Europe, Teknologisk Institut, 
Danish Design and Lifestyle Cluster,  Region Midtjylland, NRGI, TVP, Jobcenter Vejle, Dyrk Vejle, SpickerSpicker, 
Middelfart Kommune, CPU Hedensted, IDA, Syddjurs Kommune, Jobcenteret Hedensted, Life Vision, Kompan

Partnerskaber



Digitalt værksted med fokus på 
produktion. 

Protech er en deleplatform, 
hvor værkstedet udnyttes både 
af virksomheder i Compas, 
kommunens folkeskoler og 
andre.

Dyrkning uden jord. Der 
dyrkes bæredygtige planter, 
uden jord og med meget 
lille vandforbrug. 

Der udvikles nye systemer til 
dyrkning. 

Miljø for nye iværksættere 
fra universiteter og 
erhvervsuddannelser. 

Formålet er at få en strøm af 
kloge hoveder til Compas og 
Hedensted Kommune, samt 
at udvikle 
forretningsmodeller med 
eksisterende iværksættere. 

En bæredygtig 
materialestation, med 
genbrugsmaterialer. 

Udvikle forretningsmodeller på 
overskudsmaterialer fra 
virksomheder.

Indhold i Compas



Fokus i 2020
● For at holde førertrøjen, skal der være fokus på fremtidens produktion - smart factory
● Primært fokus er iværksættere

○ udvælge og igangsætte iværksættere
○ udvikle iværksættere
○ Hedensted Erhverv bidrager med iværksættertilbud 

● Indgå samarbejdsaftaler med fonde/ investorer om mere langsigtede samarbejde
● Udbygge de fysiske rammer
● Udvikle partnerskaber
● Videre udvikling af samarbejde med videnscentre og erhvervsuddannelser

Med ovenstående fokus skabes der fundament for at høste en stor brandingværdi. For at få det 
optimale udbytte heraf, skal dette koordineres. Brandingværdien opnås bl.a. gennem 
arrangementer, hvor mange mennesker kommer i kontakt med Compas og Hedensted Kommune. 

Mål 2020
Kvantitet er sjældent noget der måles på i Compas. Der er fokus på at få de rigtige iværksættere. De 
rigtige er dem der vokser og dem der kan skabe morgendagens viden. 

For at bevare en førerposition, der gør Compas interessant på landsplan, er det væsentligt at det høje 
niveau opretholdes, udfordres og udvikles hele tiden.

Der vil dog aldrig være færre end 6 iværksættere i Compas. I 2020 forventes der at være 10-12 
iværksættere tilknyttet Compas. 

Fokus er ligeledes på basisfinansiering i Compas. Denne skal primært realiseres gennem 
arrangementer, salg af viden og ydelser i forhold til de fysiske rammer. 



Partnerskabet

Compas er baseret på partnerskaber. Dette er BÅDE væsentligt for at økonomien 
kan hænge sammen OG fordi det højner værdien og innovationen. 

Derfor er partnerskabsaftalerne afgørende. 

I partnerskabsaftalen for 2019 er det bl.a. en forudsætning at Hedensted 
Kommune bidrager med projektledelse, som prioriteres indenfor Klima- & 
Energirådets ressourcer.

Det er ligeledes en forudsætning at de private aktører (i dette tilfælde er det 
virksomheden AKJ) bidrager med ressourcer svarende til 1 årsværk. 

Pengene

Ud over partnerskabet, er det nødvendigt med et tilskud på 500.000 kr. årligt fra 
Hedensted Kommune. Selvom det vurderes, at være muligt, at få flere 
fondsmidler, er det væsentligt at Hedensted Kommune bidrager. Det er også en 
forudsætning for mange fonde. 

Pengene skal bruges til at dække de helt grundlæggende omkostninger som 
husleje og øvrig drift, samt i mindre omfang egenfinansiering til projekter. 

Økonomi


