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Compas er mødestedet 
for partnerskaber



 og baggrund
for strategien

FORORD



I Compas tænker vi stort, starter småt og skalerer hurtigt og tænker altid både globale og lokale forhold
ind i forankringen af de bæredygtige projekter og indsatser, som vores arbejde kredser om. Vi arbejder
for at gøre de universelle udfordringer i FN's 17 Verdensmål lokalt tilknyttede så de udfordringer, der
forbinder os alle sammen i en global verden, omformes til løsninger, der kan implementeres og få en
gennemslagskraft både lokalt, nationalt og globalt. Vi har således som udgangspunkt, at de lokale og de
globale udfordringer og perspektiver mødes i en vekselvirkning, hvor de indvirker på og transformerer
hinanden og det er i spillet mellem dem, at Compas udfører sit arbejde og vision.

De udfordringer, der er blevet rammesat i FN's 17 Verdensmål gør, at vi både som lande, borgere og
virksomheder står overfor en afgørende transformation. Hvis vi skal kunne løse udfordringerne, skal vi
have skabt nye standarder for, hvordan vi handler, tænker og lever. Vi er således midt i en
transformation og vi står alle overfor valget om, hvorvidt vi vil være slave af den nye tid eller om vi vil
være med til at forme den. I Compas har vi valgt det sidste.

FORORD

Tænk stort, start småt, 
skalér hurtigt



Målet med alle vores projekter er at gøre verden til et bedre sted ved at bidrage til opfyldelsen af
FN’s 17 Verdensmål.
Metoden vi vil bruge til at opnå vores mål er iværksætteri. De udfordringer verden står overfor
kræver nye initiativer og at der bliver sat noget i gang - at der bliver iværksat noget - og ikke bare, at
der bliver talt om eller analyseret på det. Når vi sætter nye initiativer i gang tænker vi altid stort, vi
starter småt og skalerer hurtigt.
Modellerne vi baserer vores forretninger på er cirkulære frem for lineære og inkluderer grønne
teknologier. 
Det konkurrenceværktøj vi bruger, for at skille os ud på markedet er innovation. Markedet og
adfærden skal disruptes og måden vi gør tingene på skal ændre sig fra lineær økonomi til cirkulær
økonomi. 
Det mindset, der gennemsyrer alt vi gør, er entreprenørskab. For at lave forandringer i verden og
gøre den til et bedre sted, skal man tage ansvar og lave en handling på baggrund af dette ansvar.

Compas er et videnscenter, et strategicenter og et udviklingscenter for VICIE-modellen. VICIE er en
model, vi har udviklet i Compas for at strukturere vores arbejde med Verdensmålene, Iværksætteri,
Cirkulær økonomi, Innovation og Entreprenørskab, når vi, sammen med husets iværksættere, udvikler
nye bæredygtige og ikke mindst konkurrencedygtige forretningsmodeller. Vores egen erfaring og de
oplevelser vi hører fra andre virksomheder er, at det er begreber og principper, som alle gerne vil
arbejde med, men samtidigt har de fleste svært ved at finde ud af, hvordan de skal gribe det an.
Modellen skal bidrage til at løse denne udfordring.

Intet af det ovenstående kan dog lade sig gøre uden partnerskaber. Partnerskabstanken er således et
grundelement, der er en integreret del af VICIE modellen og alt andet, vi gør, i Compas. Med
partnerskaber forstår vi et ligeværdigt samarbejde, hvor alle får noget ud af det og bidrager med deres
viden og kompetencer.

BAGGRUND



Som led i at lette omstillingen af vores økonomi fra lineær til cirkulær, er der udformet 5 cirkulære økonomiske grundkoncepter og 3 grønne teknologiske metoder, som man kan arbejde ud fra.

De 5 cirkulære økonomiske grundkoncepter er: 

1. Cirkulære forsyninger – Her handler det bl.a. om at bruge vedvarende energi og biobaserede eller fuldt genanvendelige materialer.
2. Genanvend ressourcer – Her handler det om at gendanne og genanvende nyttige ressourcer og biprodukter.
3. Forøg produktlivstiden – Her er fokus på, at udvide et produkts livscyklus gennem reparation, opgradering og videresalg, såvel som at tænke en forøget livstid ind helt fra starten gennem innovation og
cirkulært produktdesign.
4. Deleplatform –  Den cirkulære deleøkonomi handler om at forbinde produktets brugere til hinanden og tilskynde deling af adgang eller ejerskab for at maksimere produktets udnyttelse.
5. Produkter som service – Her betaler kunderne for adgang til produktet i modsætning til ejerskab af produktet. Dermed optimeres udnyttelsen af de enkelte produkter ved, at de ikke ligger og venter på
anvendelse i længere perioder. Kunderne kan i stedet få adgang til dem ved behov i kortere perioder og herefter afleverer dem igen til brug for en ny kunde.

De teknologiske metoder er udvalgt fordi de på mange måder kan hjælpe med at sætte gang i den grønne omstilling. De muliggør, at tingene kan gøres på en måde, der understøtter de cirkulær
økonomiske grundprincipper og kommer også med nye perspektiver på, hvordan ting kan gøres på andre måder, end vi har været vant til.

De teknologiske metoder:
1. Digitale teknologier – Digitale teknologier, såsom Internet of Things (IoT) og big data hjælper virksomheder med at spore og overvåge udnyttelsen af ressourcer og affaldskapacitet. 
2. Fysiske teknologier – Fysiske teknologier som 3D printing, CNC forarbejdning, energilagring og udvinding, og design teknologier hjælper virksomheder med at reducere produktions- og
materialeomkostninger og derved reducere miljøbelastningen.
3. Biologiske teknologier – Biologiske teknologier såsom bioenergi, bio-baserede materialer og biokatalyse hjælper virksomheder med at bevæge sig væk fra fossile energikilder.

BAGGRUND



for Compas
VISION



Vores økonomiske bæredygtighed handler i høj grad, om at vi igennem vores partnerskaber skaber langvarige relationer, hvor vi selvfølgelig udveksler økonomi, men i ligeså høj grad udveksler
viden, kompetencer, ressourcer og andre former for værdi for at opnå et fælles mål om en bedre verden. Igennem de langvarige relationer skaber vi en økonomisk bæredygtig model, hvor
vores samarbejdspartnere også er vores kunder.
Vores miljømæssige bæredygtighed handler om at vi igennem cirkulære økonomiske perspektiver tænker hele materialernes levetid igennem og indtænker de nødvendige partnerskaber i
værdikæden, for at det også praktisk kan lade sig gøre. Vores grundtanke er, at den miljømæssige bæredygtighed er noget, vi skal samarbejde om globalt og det er på tværs af brancher, lande,
personer og virksomheder, at vi finder de rigtige løsninger, der også kan understøtte vores levevilkår om 100 år.
Vores sociale bæredygtighed handler om, at der både skal være plads til alle og at vi har brug for perspektiverne på tværs. Hermed ønsker vi at understøtte, at der ikke er en rigtig måde at
være på, som alle skal leve op til, men derimod at styrken ligger i vores diversitet. Det gælder både personligt og forretningsmæssigt og det er en af de store grunde til, at partnerskaber er
vigtige at skabe og at Compas som et mødested for partnerskaber, er en essentiel del af, at vi kan komme i mål med vores vision.

Compas har en vision om at vise vejen til, at gøre tingene på en anden og mere bæredygtig måde. Den grønne omstilling og derigennem den miljømæssige bæredygtighed fylder meget, men er
ikke det eneste parameter, som vi vil sætte en ny standard for. Vi arbejder i ligeså høj grad med at bidrage til den økonomiske og sociale bæredygtighed, ved at tænke den måde, vi designer både
vores interaktion med hinanden og vores forretninger på en ny måde.

Kort sagt har Compas en vision om at forandre verden og spille en afgørende rolle i den transformation, som verden nødvendigvis står overfor. Vi vil med vores model vise at en grøn cirkulær
økonomisk verden ikke kun kræver en transformation af den måde, vi tænker materielle ressourcer på, men også kræver at vi indtænker de sociale og økonomisk bæredygtige perspektiver, da de
alle tre hænger uløseligt sammen.

Compas' værdi ligger i den viden, vi kan sælge og innovere ud fra, men den ligger i høj grad også i den model, som vi har bygget vores dagligdag op efter. Partnerskabstanken er en så essentiel del
af Compas' DNA, at det har indflydelse på alt, vi gør. Det er netop igennem vores status som et mødested for partnerskaber, at vi kan opfylde vores vision, fordi intet af det, vi vil, kan gøres alene.
Partnerskabstanken spiller ind på de tre bæredygtighedsperspektiver på følgende måde:

VISION



Vise vejen til at gøre tingene 
på en anden - og mere 

bæredygtig - måde



for Compas
MISSION



Tiltrække grønne investorer til Hedensted Kommune, som vil investere i vækst og udvikling inden
for bæredygtighed, cirkulære forretningsmodeller og grønne teknologier

Investere i projekter fortrinsvis hjemmehørende i Hedensted Kommune med henblik på at
udvikle områdets erhvervsliv, innovationsevne og vidensniveau

Skabe nye grønne arbejdspladser og grønne teknologier 

Øge samarbejdet med områdets virksomheder, kommuner, uddannelses- og videns institutioner
om forskning og udvikling af nye teknologier med henblik på kommercialisering af disse

Sikre støtte til borgere og lokalsamfund i relation til klimatransformationen

Støtte og fremme naturfaglig kompetenceudvikling samt udviklingen af videns- og
udviklingsmiljøer. 

MISSION

Hedensted Kommune som 
centrum for grøn omstilling



med den
cirkulære strategi

MÅL



Målet med udviklingen af den cirkulære strategi er at skabe indsigt i Compas og overblik over fremtidige planer og mål for
Compas.

Synlighed
Compas' arbejde vil sætte Hedensted Kommune på landkortet, som et centrum for den grønne dagsorden og den bæredygtige
vækst. Hedensted Kommune vil på den måde have erfaringer, viden og begivenheder, der retter fokus mod kommunen uden, at
vi behøver at læne os op af de omkringliggende kommuners omdømme.

Grønt og entreprenant omdømme
Compas' arbejde vil fremhæve Hedensted Kommune, som stedet for grønt iværksætteri og hvor der er kort fra tanke til
handling, når der kommer til at igangsætte initiativer indenfor den bæredygtige udvikling. Vi vil understøtte Hedensted
modellens flade struktur, hvor vi handler på tingene på tværs af afdelinger og brancher for at nå hurtigere frem til en fælles
vision.

Positiv opmærksomhed
Stolte borgere og medarbejdere fortæller positivt omkring kommunen og dens indsatser i deres netværk. Igennem dem har vi
således mulighed for at igangsætte et stort antal ambassadører, der vil kunne sprede budskabet omkring vores grønne
initiativer bredt ud og derigennem skabe en øget positiv opmærksomhed omkring Hedensted Kommune

Bæredygtig retning
Der sker meget på den grønne dagsorden og Compas vil sørge for, at de kompetencer som Hedensted Kommune har at
bidrage med, er med til at sætte retningen for udviklingen af grøn omstilling og bæredygtig vækst. 

Nyt fokus i samtaleemnerne
Alle kommuner vil gerne bidrage til at løse klimakrisen og de grønne initiativer. De initiativer, som Compas vil igangsætte i og
med Hedensted Kommune, vil medvirke til at opbygge en stolthed blandt både kommunens borgere og medarbejdere omkring
den indsats, Hedensted gør på området. Det vil bidrage til at samtalen, både internt i kommunen og i vores kommunikation
udadtil, vil flyttes til alle de gode tiltag, der foregår i kommunen.

MÅL



Vi sætter Hedensted på landkortet



for Compas
Fokusområder



FOKUSOMRÅDER

Compas vil stille sig forrest i forhold 
til den bæredygtig vækst og udvikling

Compas' strategi er bygget omkring 3 fokusområder og vi vil gennem
partnerskaber og investeringer i cirkulær økonomi, uddannelse, forskning,
cirkulære iværksættere og virksomheder stille os forrest i forhold til den
bæredygtig vækst og udvikling. 



Udviklingsmiljøer, der skaber løsninger til den grønne omstilling:
Det er i mødet mellem mellem forskellige perspektiver, at løsningen findes. Skabelsen af udviklingsmiljøer, hvor man kan mødes på tværs og har adgang til de relevante ressourcer er
derfor en essentiel del af at kunne skabe løsninger til den grønne omstilling. Mødet på tværs - diversiteten - er derfor et af de helt grundlæggende principper, som vi har bygget
vores hus op efter. Vores hus og vores metoder kan ved første øjekast være svære at forstå, fordi vi ikke arbejder som alle andre. Men det er netop vores evne til, at gøre tingene
anderledes og skubbe til etableret praksis, der gør, at vi har en berettigelse i den grønne omstilling - fordi det kræver den.

Udvikle unge og voksne, der er på kanten af arbejdsmarkedet til fremtidens arbejdsmarked:
Fremtidens jobmarked er grønt og samtidigt vil der være mange jobs, der ikke kræver en fuldtidsstilling for at blive udfyldt. Klargørelsen til dette fremtidige arbejdsmarked kræver en
omstillingsproces af arbejdsmarkedet og en opkvalificering af arbejdskraften - det skaber nye muligheder for unge og voksne på kanten af arbejdsmarkedet.

Compas varetager denne omstillingsproces ved at tilrettelægge udviklings- og opkvalificeringsforløb, der passer til den enkelte borger og til de jobs, der er brug for i den bæredygtige
omstilling. I denne proces kigger vi ikke særligt meget på de formelle kompetencer. Vi fokuserer i stedet på løsningen af konkrete opgaver, og hvordan den enkelte medarbejder kan
udvikles hen imod et levedygtigt liv. I Compas har unge og voksne på kanten af arbejdsmarkedet mulighed for at prøve mange forskellige arbejdsopgaver af - lige fra
værkstedsarbejde, brug af digitale teknologier, arbejde med sociale medier, klassiske kontoropgaver og meget mere. På den måde er der mulighed for at finde lige præcist det niche-
område, der giver størst værdi for den enkelte, samtidigt med at det bidrager med størst mulig værdi til organisationen og den grønne omstilling.

Når de unge og voksne på kanten af arbejdsmarkedet går igennem processen i Compas, får vi medarbejdere, som kan fokusere på at varetage de specialiserede opgaver, der er i
den grønne omstilling. Hermed undgår vi også, at sprede medarbejderens ressourcer for tyndt. 
Ansættelse af folk i fleksjob kræver gode rammer og at virksomhederne er fleksible og har ressourcer til at integrere dem på arbejdspladsen. Det kræves både for at passe på dem,
og ikke mindst for at beskytte virksomhedens investering i dem. Men ved at ansætte folk med snævre ansvarsområder, sikrer vi at deres opgaver altid løses, og ikke drukner i andre
opgaver. Det giver organisatorisk overskud på ressourcer.

I dette indsatsområde har vi også stort fokus på at sikre trivsel blandt børn og unge. Trivsel skal selvfølgelig være et fokusområde, når man er på arbejdspladsen, men den generelle
trivsel er lige så vigtigt for at sikre de levedygtige liv og noget der kun i større og større grad bliver et problem i samfundet. Vi sætter ind med et fokus på trivsel allerede blandt
børnene for også at have muligheden for at tage noget af det i opløbet og sikre at det er en integreret del af alle indsatser, at trivslen samtidigt understøttes. 

Udvikle børn og unges naturfaglige kompetencer, så de peger hen imod en grøn fremtid:
Grøn omstilling er ikke noget børn og unge kan komme udenom. Vi arbejder sammen med undervisningsmiljøerne på både grundskoler, gymnasier og universiteter for at udvikle
nye innovative måder at styrke ikke blot kompetencerne, men også motivationen og lysten til at arbejde med grøn omstilling. En af vores store indsatsområder lige nu er arbejdet
med PonicBoxen, der giver eleverne mulighed for at arbejde hands-on med en af virkelighedens innovative og bæredygtige løsninger. PonicBoxens store styrke ligger blandt andet i,
at man kan tilgå arbejdet med den fra mange forskellige vinkler - uanset om de unge er mest interesseret i madlavning, i teknik, i plantedyrkning, i kemi, osv. så kan de med
PonicBoxen undersøge emnet nærmere. Herigennem kan de styrke deres motivation og nysgerrighed og måske endda åbne op for nye grønne interesseområder.

FOKUSOMRÅDER



Vores arbejde skaber værdi for 
både Compas, Hedensted 
Kommune og hele vores 

partnernetværk



for Compas
Forretningsmodel



COMPAS' KOMMERCIELLE MODEL

Partnerskaber

Social Miljømæssig

Vise vejen til at gøre tingene på en anden -
og mere bæredygtig - måde

Økonomisk

Viden Vidensprodukter Produkter

KlimaX: mødested for netværk Compas: mødested for partnerskaber

Udangspunkt for iværksætternes
bæredygtige vækstvirksomheder

Dialog- og 
udviklingsværktøjer

Indsamling af den
nyeste viden

Diversitet
Cirkulær
økonomi Relationsopbygning



Viden - her eksperimenterer vi, laver research, og indsamler den nyeste viden indenfor et
givent område.

Vidensprodukter - her bruger vi i høj grad vores partnerskaber til at omdanne vores og deres
viden til dialog- og udviklingsredskaber. Et vidensprodukt er et produkt, der er i proces og
under løbende udvikling. Vidensprodukterne bliver brugt, afprøvet, ændret og tilpasset i et rum
mellem brugere, fageksperter, teknikere, iværksættere, osv. og på den måde integreres de
nyeste perspektiver hele tiden i vidensproduktet. Vidensprodukter handler både om at
klargøre et marked og om at udvikle nye løsninger. Denne "mellemstation", mellem viden og
endeligt produkt, bidrager til modning af både produktionsfaciliteter, markedet og selve
løsningen. På den måde er alle dele klar, når produktet endeligt skal udrulles.

Produkter - når vi når til de færdige produkter, der sendes ud på markedet, trækker Compas
sig tilbage og overlader styringen til en af vores partnere - ofte i form af en iværksætter i huset.
Compas' formål er ikke at bygge en forretning op på de færdige produkter. Derimod vil vi, i
samarbejde med vores partnere, lave alt det arbejde, der ligger bag at designe de nye
markeder, som den bæredygtige omstilling kræver.

Vi deler de værdier vi kan tilbyde op i tre kategorier:

De aktiviteter, der er involveret i skabelsen af viden og vidensprodukter skaber dog i høj grad også
værdi - både i økonomisk og i mere immateriel form. Værdien skabes både for Compas, Hedensted
Kommune og hele vores partnernetværk. KlimaX er Compas' mødested for netværksaktivitet og
inkluderer både erhvervsnetværk, skolenetværk, foreningsnetværk, borgernetværk,
bæredygtighedsnetværk og meget andet. Disse netværksmøder tiltrækker deltagere fra hele landet
og således både nye ressourcer, værdier og kompetencer med sig til Hedensted Kommune, som
er det fysiske centrum for det hele.

COMPAS' KOMMERCIELLE MODEL





AKTIVITETER COMPAS TJENER PENGE PÅ
Workshops, foredrag og læring

Workshops om ponicteknologien - KlimaBox, PonicBox, FoodBox

ReDo

Workshops med Compas’ iværksættere

Foredrag med Compas’ iværksættere

VICIE læringsformat - for grundskoler, ungdomsuddannelser,

universiteter og virksomheder

VICIE workshops - matchmaking mellem studerende og virksomheder

Ponic

PonicBoxen som undervisningsmiddel

Webshop

Iværksætteres enkelte produkter

Samarbejdsprodukter

Madmøder 

Grøn fællesspisning

Møde menuer (til levering i kommunen)

Møde facilitering hos Compas - med mad og rundvisning

Take away til kommunens frokost hver anden uge



Fundraising strategi
Strategien er designet ud fra at få flere investeringer til Hedensted
Kommune. Investeringerne vil understøtte den videre udvikling af DK2020
planerne og den generelle bæredygtige udvikling i kommunen.

Strategien har 3 spor:

Fundraising under 2 millioner
Offentlige puljer over 2 millioner
Private Kapitalfonde over 2 millioner

Den økonomiske aktivitet og vækst skal
bruges til at etablere en cirkulær fond.
Fonden skal være med til at investere i

lokale projekter og tiltrække grønne
investeringer til Hedensted kommune



Fundraising under 2 millioner



Beyond waste - EU-projekt
Er et stort EU projekt, der skal takle de udfordringer, som knytter sig til affald og de store værdier, vi i dag smider ud. Der er blandt andet fokus på industrielt genbrug, der sikre at de
industrielle overskudsmaterialer ikke ender som skrald, men kan omdannes til nye værdier.

Erasmus+ - EU-projekt
I et europæisk samarbejde vil vi sammen med Folkeoplysning Aarhus, Aarhus Universite og Athens Universitet skabe et projekt, der skal udbrede kendskabet til ponicteknologien på
europæisk plan. Samtidigt giver projektet mulighed for at forskerne får data på hvordan ponicteknologien fungerer i "den virkelige verden"

Universitetssamarbejde - EU-projekter
I samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet, Athens Universitet og forskere fra det belgiske forskningsinstitut for grøntsags produktion skaber vi ny viden og teknologi i relation til
ponic.

Trivsel og Sundhed
Opgaven med at sikre sundhed og trivsel er en vigtig del af at opfylde FN's 17 Verdensmål og derfor også et område, som Compas arbejder med. Vi er i gang med at udvikle et børne/unge
topmøde, hvor den næste generations bæredygtige fremtid - i form af både klima og trivsel - er i fokus. Vi afholder en betaudgave af arrangementet i 2023 og opskalerer fra 2024. 

CloseonWEEE - EU-projekt
Projektet er et Interreg projekt og handler om at genanvende elektronikaffald. Der arbejdes blandt andet med nye forretningsmodeller omhandlende henholdsvis genbrug, udlån og
mægler/ formidler.  
Projektet har 8 partnere fra 7 lande. 

Offentlige puljer under 2 millioner



Grøn Iværksætteri
Grøn Produktion
Grøn Eksport

Fundraising strategien for dette område peger hen mod Compas masterplan:
Danmark Forrest.

Danmark Forrest handler om at styrke Danmarks position indenfor

Vi vil sørge for at Danmark står stærkt i den grønne omstilling, at de
kompetencer vi har at tilbyde kommer i spil og at vi samtidigt skaber grønne
arbejdspladser. 

Private kapitalfonde over 2 millioner



For spørgsmål kontakt:
 

Merete Valbak
merete.valbak@hedensted.dk

2925 7986
Compas, Danmarksvej 2, 8722 Hedensted

 


