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Høringssvar fra KL vedr. GTS-institutterne 
2016-21 

KL har modtaget papiret ”Mål og metoder for samarbejdet om udviklingen 

af den godkendte teknologiske service (GTS) 2016-2021” fra Styrelsen for 

Forskning og Innovation. Rammepapiret danner grundlag for de kommen-

de resultatkontrakter, der skal indgås mellem GTS-institutterne og Styrelsen 

for Forskning og Innovation. 

 

KL fremsender hermed sit høringssvar.  

 

KL forholder sig til papiret ud fra organisationens rolle som  

• varetager af de kommunale interesser i forhold i den lokale erhvervs-

fremme, der leverer basal erhvervsservice til iværksættere og virksomhe-

der, 

• kontraktholder for de kommunalt ejede Væksthuse, der leverer special i-

seret erhvervsfremme til vækstiværksættere og etablerede vækstvirksom-

heder. 

 

På den baggrund finder KL, at det er positivt, at Styrelsen for Forskning og 

Innovation ønsker en styringsmodel for GTS-institutterne, der har til for-

mål at fremme effekten af de offentlige midler, der investeres i den tekno-

logiorienterede infrastruktur, der stilles til rådighed med henblik på at styrke 

konkurrenceevnen i danske virksomheder gennem opbygning og overførsel 

af viden om ny teknologi. 

 

KL finder det positivt, at GTS-institutterne ønsker at blive mere tydelige i 

deres rolle i det samlede erhvervsfremmesystem. 

 

I den sammenhæng anbefaler KL, at der under indsatsområde 2 iværksættes 

en indsats, der kortlægger og optimerer GTS-institutternes praksis i forhold 
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til at henvise dele af de 16.000 virksomheds-kunder videre i det offentlige 

erhvervsfremmesystem. KL ser i den sammenhæng Væksthusene som den 

rette aktør at henvise til, såfremt en virksomhed ønsker vejledning til at 

omsætte nye teknologisk udviklede produkter og services til vækst, via tiltag 

i forhold til markedsføring, eksport, kapitalfremskaffelse mm. 

 

I henhold til punkt 5.3 skal der udvikles indikatorer og koncept for måling 

og evaluering af effekten af GTS-institutternes indsats. KL anbefaler i den 

sammenhæng, at Styrelsen for Forskning og Innovation forholder sig til den 

målings- og styringsmodel, som Erhvervsstyrelsen og KL anvender til sy-

stematisk måling af Væksthusenes aktiviteter, resultater og effekter. Den 

baserer sig på systematisk registrering af virksomhedssager i et fælles CRM-

system, udsendelse af brugerundersøgelser samt datatræk fra Danmarks 

Statistik. Metoden har vist sig robust i forhold til at kunne dokumentere 

den samfundsmæssige nytte af Væksthusenes indsats. Når bundlinjen gøres 

op, har væksthusene en positiv samfundsøkonomisk effekt. For hver of-

fentlig kr. der investeres, skabes værdi for 2,60 kr. 

 

KL anbefaler desuden, at Styrelsen for Forskning og Innovation registrerer 

den geografiske placering af virksomheder, der anvender GTS-institutternes 

ydelser, med henblik på at kunne dokumentere, hvorvidt indsatserne bidra-

ger til at understøtte vækst i hele landet. For KL er det afgørende, at det 

offentlige erhvervsfremmesystem bidrager til at skabe privat sektor vækst i 

byer såvel som yderområder for at understøtte et Danmark i vækst og ba-

lance.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Niels Arendt Nielsen  

 

 


