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Høringssvar vedr. ”Mål og metoder for samarbejdet 
om udviklingen af den godkendte teknologiske service 
(GTS) 2016-2021 

Akademikerne vil gerne kvittere positivt for muligheden for at bidrage til 
udviklingen af GTS-systemet ved at komme med bemærkninger til 
rammepapiret ”Mål og metoder for samarbejdet om udviklingen af den 
godkendt teknologiske service (GTS) 2016-2021.” 
 
Akademikerne skal blot fremhæve følgende tre punkter: 
 
Mere viden om SMV’erne – også dem der ikke bruger GTS. For det 
første finder Akademikerne det vigtigt, at det tydeligt fremgår af ram-
mepapiret, at det særligt er de små og mellemstore virksomheder 
(SMV’erne), som er målgruppen. Man fornemmer også, at der indirekte 
stilles spørgsmål om, hvorvidt ydelserne i tilstrækkelig grad er tilpasset 
denne målgruppe.  
 
Akademikerne finder det således meget positivt, at man lægger op til at 
fortsætte den hidtidige indsats for at blive klogere på systemets mål-
grupper og ikke mindst på effekten af ydelserne i forhold til værdiska-
belsen i virksomhederne. Akademikerne skal derfor særligt støtte initia-
tiver som 2.3. og 2.4. Samtidig skal Akademikerne også opfordre til, at 
disse markeds- og målgruppeanalyser også kommer til at omfatte en 
analyse af de virksomheder, særligt de SMV’er, som ikke anvender GTS-
systemet, og som ikke har et tilsvarende privat tilbud – og som måske 
kunne forventes at have gavn af den teknologiske service.  
 
Det afgørende er at finde ud af, om GTS-nettet i dag dækker helheden 
og bredden af de virksomheder, der har behov for teknologisk service – 
og som ikke har et privat alternativ.  
 
Studerende i praktik. For det andet finder Akademikerne det positivt, 
at der i rammepapiret lægges op til, at GTS-institutterne i højere grad 
skal bidrage til, at understøtte uddannelsesaktiviteter og skal sprede 
deres fagspecifikke viden gennem studerende. I den forbindelse nævnes 
særligt erhvervsskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler. 



 

Side 2 af 2  
Akademikerne vil dog gerne foreslå, at GTS-institutterne også bidrager 
til universitetsstuderendes praktikmuligheder ved fx selv at tage stude-
rende i praktikophold på institutterne og ved at anbefale studerende i 
praktik til de virksomheder, som institutterne løser opgaver for og sam-
arbejder med.  Særligt de SMV’er, som kan have svært ved selv at etab-
lere en innovations- eller forskningsindsats eller ved at indgå i forsk-
ningssamarbejde, kan have gavn af en studerende i praktik til et kon-
kret innovations- eller udviklingsprojekt. Her kan GTS-institutterne fun-
gere som formidler af kontakten mellem virksomhederne og de stude-
rende fra eksempelvis de universiteter, som GTS- institutterne samar-
bejder med i konkrete udviklings- og forskningsprojekter.  
 
Innovationsagentordningen. For det tredje vil Akademikerne gerne 
foreslå en styrkelse og videreudvikling af innovationsagentordningen. 
Innovationsagenterne gør en positiv indsats med opsøgende aktiviteter i 
forhold til de mindre virksomheder, som har brug for ekstra støtte for at 
komme i gang med innovation og udvikling. Ordningen bør styrkes og 
udvides, så flere virksomheder kan få glæde af den, og den bør samtidig 
gøres bredere end i dag, så ikke kun produktionsvirksomheder, men 
også andre typer af virksomheder får gavn af ordningen. Ordningen bør 
også koordineres med det kommende SMV-program i de regionale part-
nerskabsaftaler med regeringen. 
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