FAD runder et skarpt hjørne
Medlemstallet i FAD har over de senere år været støt stigende og har nu rundet de 100
medlemmer. Det er meget glædeligt.
FAD's medlemskreds dækker såvel producenter med egen produkter, underleverandører,
agenturer, rådgivere mv. Virksomheder, der fokuserer på leverancer til forsvaret og andre danske
myndigheder, og virksomheder, hvis markeder spreder sig over store dele af kloden. Den store
medlemskreds, der dækker såvel store som små virksomheder i alle hjørner af branchen,
understreger FAD's legitimitet som talerør for virksomhederne, når der skal kæmpes for de bedst
mulige vilkår.
FAD's arbejdsfelt dækker såvel forsvars-, sikkerheds-, cyber, rum- og flyindustri, men
medlemstilgangen har overvejende været fra det forsvarsindustrielle område, hvilket er en stærk
indikator for det voksende fokus, der er i erhvervslivet på forsvar og sikkerhed som
forretningsområder. Det er glædeligt, at danske virksomheder bidrager med teknologi og viden til
at imødegå de store udfordringer, der følger af den stigende sikkerhedspolitiske usikkerhed. FAD's
medlemmer repræsenterer virksomheder, der på hvert deres område er i den absolutte topklasse
og er med til at sætte Danmark og danske virksomheder på verdenskortet.

Læs mere om medlem nr. 100 her.

EU’s forsvarsfond: Save the date 1
Det rumænske EU-formandskab og EDA holder
en konference 26. marts 2019 i Bukarest med
temaet ”Capability-Driven Defence Research and
Innovation”. Her vil der være lejlighed til at blive
opdateret på de nye instrumenter inden for
forsvarsteknologisk udvikling og forskning samt
få indblik i den seneste udvikling inden for EU’s
forsvarsfond.
Læs mere her

EU’s forsvarsfond: Save the date 2
Calls for forsvarsforskningsprogrammet 2019
(PADR) ventes inden længe. I den forbindelse
organiserer Kommissionen og EDA 11. april 2019
en PADR Info & Brokerage Day. Her vil der være
information om emnerne i PADR 2019 Calls, om
kravene til deltagelse, og om hvordan man får
adgang til udbuds-portalen. Videre vil der være
mulighed for at netværke med potentielle partners
med henblik på deltagelse i konsortier.

Læs mere her

Møde om cyberangreb

I samarbejde med Center for
Cybersikkerhed (CFCS) under Forsvarets
Efterretningstjeneste afholdte FAD et
velbesøgt medlemsmøde 6. marts 2019
om truslen fra cyberspionage mod
forsvarsindustrien i Danmark. Der var
bl.a. oplæg ved tjenesten om det
aktuelle trusselsbillede og om trends og
erfaringer set fra industriens side
præsenteret af F-Secure.

Den norske anskaffelsesplan
Mens vi venter på, at FMI bliver klar til at
offentliggøre materielanskaffelsesplanen,
kan I hygge jer med årets udgave af den
norske plan. Det norske forsvar
planlægger at investere over 150 mia.
NOK i nyt materiel i perioden 2019-2026.
Den norske materielanskaffelsesplan kan
downloades her.

ARRANGEMENTER
Fra soldat til civil

FAD Generalforsamling

Torsdag den 21. marts 2019 holder
FAD/DI i samarbejde med Forsvaret
konference og jobmesse i Industriens
Hus for at sætte fokus på, hvordan vi
som samfund bliver bedre til at bruge
de kompetencer, som personer, der
har arbejdet i militæret, kan byde ind

Onsdag 3. april lægger Tencate
Advanced Armour, Vissenbjerg, hus til
årets generalforsamling. Invitation er
blevet sendt ud. Tilmeldingsfristen er
28. marts og skal ske til Susanne
Bruun Sørensen - sbs@di.dk.

med på arbejdsmarkedet.
Tilmeldingsfrist i dag 14. marts.
Læs mere

Industrikonference med
Raytheon

Flådebesøg og udstilling i
Kiel

Den 30. april og 1. maj 2019 afholdes
der industriarrangement med Raytheon
i Korsør i anledning af den
amerikanske virksomheds involvering i
anskaffelse af dansk missilforsvar af
forskellige typer. Første dag vil forløbe
som en konference ombord på en
dansk fregat på flådestation Korsør, og
anden dag bliver et B2B-arrangement
hos Søfartsstyrelsen i Korsør.
Raytheons delegation forventes at
omfatte 10-15 beslutningstagere og
specialister og ledes af Chris Davis,
President, Raytheon International Inc.
Den endelige invitation forventes sendt
ud 2. april 2019.

I samarbejde med Naval Team
Denmark og flåden afholdes der
udstilling af danske virksomheder
ombord på et skib af Thetis-klassen i
Kiel havn 24. juni 2019. Der er
mulighed for, at virksomhederne
inviterer egne gæster, og flåden vil
sørge for, at udenlandske
flåderepræsentanter også besøger
skibet. Alle gæster får lejlighed til en
rundvisning på skibet, og dagen sluttes
muligvis af med en reception på skibet.
Den endelige invitation forventes sendt
ud omkring påske.

Se flere arrangementer på www.fad.di.dk
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