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Fælles mål – fælles innovation // Viden forpligter 
Af Preben Boock, Chefkonsulent i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, 

FRI. 

 
 
GTS’ernes projektforslag har godt fokus 

Der er et stort behov for at GTS’ernes gode virke omkring innovation af 
forskning medfører øget vidensniveau hos også rådgivervirksomheder. Det 
er derfor med stor interesse at vi bemærket os de mange og mangeartede 
projektforslag der ligger til grund for GTS’ernes kommende resultatkon-
trakt. Ikke mindst i disse tider med miljødebatten og – løsninger i højsædet 
og klimahåndtering i fokus, med mange projekter omkring ingeniøroriente-
ret opgaveløsninger. Eftersom de tværsektorielle løsninger er i centrum er 
inddragelse af flere discipliner et vigtigt element: Kompetencer og viden 
omkring produktion, IKT, vækstteknologier, biologiske resurser, sundhed 
samt formidling og kompetenceudvikling i virksomheder benyttes i stigende 
grad i opgaveløsningen. Behovet for videnformidling og tværfaglig udnyt-
telse i de praktiske opgaver er af stor betydning for rådgiververden. 
 
FRI-virksomhedernes behov hos GTS 

FRI’s medlemmer fokuserer på at GTS’erne skal være førende i videnop-
bygning og videnhjemtagning, herunder med særlig fokus på den globale 
videnhjemtagning. Derfor er FRI-virksomheders deltagelse i innovationsak-
tiviteter et vigtigt element, med fokus på at virksomhederne herefter kan be-
nytte projektresultaterne i sit fremtidige virke for at levere opkvalificeret 
løsninger til vore kunder. Dette medfører såvel mulighed for udnyttelse af 
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ny viden, som i høj grad brug af udviklet software, praktiske teknologier og 
benyttelse af GTS’ernes kompetencer på fair og rimelige vilkår. 
 
FRI-virksomhedernes deltagelse i innovationer og udviklinger 

FRI’s medlemmer stiller sig således til rådighed for ethvert udviklingsarbej-
de, hvor GTS’er naturligt har behov for input fra, sparring samt fælles inno-
vation med FRI’s medlemmer. Vi finder det vigtigt at innovationer med fo-
kus på bedre og nemmere opgaveløsning, som følge af innovationsprojekter, 
aflejres hos de virksomheder som skal benytte projektresultaterne, sådan 
som det jo også er formålet for GTS’ernes virke. Vi indgår derfor gerne i 
forpligtigende og eksklusive aftaler med relevante GTS-institutter i innova-
tionsprojekter. 
 
Rådgiveres deltagelse i andre virksomheders innovation er stor, og også her 
er der gode muligheder for samarbejder med GTS-institutterne, således at 
den samlede videnintensitet i opgaveløsningen øges til gavn for alle parter.  
 
FRI-virksomhedernes behov for projektsupport hos GTS’erne 

FRI’s medlemmer erkender behov for inddragelse af GTS-institutter i særli-
ge opgaver og projekter, efter den enkelte FRI-virksomhedernes behov, når 
der er brug for supplerende viden, testfaciliteter, ekspertise om software og 
teknologier etc. Denne GTS-inddragelse vil naturligt være efter virksomhe-
dernes individuelle behov, og bør derfor kunne rekvireres efter dette behov 
hos pågældende GTS-institut. GTS-institutterne må derfor kunne fungere 
non-eksklusivt i opgaveløsning i et samarbejde med den rådgiveren der skal 
løses en kundes opgaver, uanset om vi snakker om offentlige institutioner, 
erhverv eller industrier. Det må ikke være en hindring for samarbejdet at 
GTS-instituttet allerede samarbejder med en anden rådgiver eller virksom-
hed i samme branche. 
 
Fremtidssikring af god innovation og øget eksport 

Med ovennævnte muligheder for henholdsvis udviklingssamarbejder og ud-
budte projektsamarbejder skal det slutteligt bemærkes at FRI finder det vig-
tigt at rådgivere involveres som projektpartnere, direkte eller i styregrupper, 
så projekter er målrettet udnyttelsen i relation til vore kunders opgaver. 
Herved opnås den bedste praktiske løsning, størst erfaringsgrundlag for in-
novationer, særlig målretning mod vore kunders behov og øget samarbejde 
mellem videninnovatører og videnvirksomheder som FRI-virksomheder. Ik-
ke mindst på eksportområdet er der stor synergimulighed mellem GTS-
institutter og FRI-virksomheder, med forhåbentlig øget vækst for alle til føl-
ge. 


