Sikkerhedspolitik, EU’s forsvarsfond og national forsvarsindustriel
strategi
Den overordnede globale sikkerhedspolitiske ramme for Danmark bliver stadig mere uforudsigelig
og kompleks. Det er afspejlet i det nye forsvarsforlig, og understreges senest i regeringens
Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi for 2019-2020 og FE’s Efterretningsmæssige
Risikovurdering 2018. Dette vil også præge den danske forsvarsindustris virke i det kommende år.
Det skyldes ikke mindst et aggressivt Rusland, en fortsat terrortrussel mod Europa og Danmark,
uklarhed om Brexit, en forskydning af de globale magtforhold, et NATO under pres og uklarhed
om USA’s globale lederskab og villighed til at forsvare den verdensorden, som vi kender.
Samtidigt er trusselsbilledet påvirket af hastig teknologisk udvikling, og den meget høje trussel fra
cyberangreb rettet mod bl.a. danske virksomheder er blevet et grundvilkår.
Om end NATO og det transatlantiske forhold til USA fortsat er grundstenen for Danmarks
sikkerhed, har det ydre pres på EU-landene fået sat gang i en hastig udvikling på forsvarsområdet
i EU med henblik på en større grad af europæiske byrdedeling og strategisk autonomi. Det er da
også glædeligt, at regeringen har som fokuspunkt for 2019-2020 at fremme danske forsvars-,
forskningsmæssige og industrielle interesser i forhold til EU’s nye forsvarsfond. Nu skal der så
hentes en retur hjem til Danmark og danske virksomheder. FAD hilser i den forbindelse
velkommen, at regeringen vil rejse en debat om de udfordringer, som forsvarsforbeholdet rejser.

Det er vigtigt med en åben og saglig debat, således at dansk indflydelse og gavn af udviklingen i
EU sikres bedst muligt.
Eksistensen af en national forsvarsindustri er et vigtigt element i varetagelsen af væsentlige
nationale sikkerhedsinteresser. Det er ikke nok, at Danmark påtager sig en aktiv
sikkerhedspolitisk rolle med militære midler. Hvis Danmark skal være en attraktiv partner i NATO
og EU, skal vi også kunne levere industrielt. Regeringen lavede for fem år siden en national
forsvarsindustriel strategi. Det er et helt centralt dokument for branchen, da det er her, man
politisk anerkender, at Danmark skal have en forsvarsindustri, og at der er behov en række
særlige tiltag for at sikre branchen, herunder modkøb/offset. Tiden er nu moden til, at strategien
bliver opdateret. Vi har i DI besluttet, at vi vil være proaktive og udarbejde industriens bud på,
hvad en opdateret strategi bør indeholde. Det arbejde er nu gået i gang, og der er etableret et
Advisory Board, der kan følge arbejdet og rådgive om, hvad der bør prioriteres.
Til slut vil FAD ønske sine læsere en glædelig jul og et godt nytår.

Cyberangreb rettet mod
forsvarsproducenter
Center for Cybersikkerhed under Forsvarets
Efterretningstjeneste har nu ved flere lejligheder
aktivt henvendt sig til FAD med anmodning om
at sprede budskabet om mistænkelige
kampagner (cyberangreb) rettet mod
forsvarsindustrielle virksomheder. Der har ikke
været tale om konkrete indikationer på
ondsindet aktivitet rettet mod specifikke
netværk.

FAD vil også fremadrettet bistå Center for
Cybersikkerhed, således at virksomhederne ved
fremtidige cyberangreb har den rette vejledning
til at foretage passende modforanstaltninger for
at detektere mulig aktivitet på netværkene.

Kampflyattaché stopper
I forbindelse med industripartnerskabet bag F-35
blev der bevilget statslige midler til en toårig
stilling som kampflyattaché på ambassaden i
Washington D. C. Morten Greva tiltrådte stillingen
1. august 2018, men forlader nu denne ved
udgangen af januar 2019. Det er på nuværende
tidspunkt uklart, hvorvidt der vil blive udpeget en
erstatning for Greva for de resterende seks
måneder af bevillingen.

DDAC 2019

MAST Northern Seas 2019

Programmet for DDAC 2019 på Comwell
Hotel Hvide Hus i Aalborg er nu på plads.
Fokus er på Forsvarets indkøbsplaner,
samarbejde mellem universiter, industri
og forsvar og udfordringer med
rekruttering og fastholdelse af
arbejdskraft i industrien og forsvaret.
Forsvarschef, General Bjørn Bisserup,
Forsvarskommandoen, åbner
konferencen, og Chef FMI,
Generalløjtnant Flemming Lentfer giver
indlæg om Forsvarets indkøbsplaner.

MAST er en teknisk konference med fokus
på platforme, systemer og teknologier til
brug for maritim krigsførelse, som vil
foregå 4.-6. september 2019 i Bella
Centret, København. Samtidig med
konference vil der være besøg af ca. 40
flådefartøjer i Københavns havn og der vil
være udstilling i Bella Centret. Med
henblik på at skabe den største mulige
synlighed for danske virksomheder er
Dansk Industri, FAD, Danske Maritime,
Naval Team Denmark og CenSec gået
sammen om at etablere et dansk
udstillingsområde, The Danish Area.
Hvis man som virksomhed er interesseret i
at deltage i udstilling på "The Danish
Area", så kontakt Susanne Bruun
Sørensen for at rekvirere mere
information.
Læs mere om MAST Northern Seas
2019 her.

Se program og tilmeld dig her

ARRANGEMENTER
Medlemsmøde om eksportkontrol

Medlemsmøde om droner

På aktivitetsfronten starter FAD i det
nye år ud med et medlemsmøde 11.
januar kl. 10-12 i Industriens Hus om
eksportkontrol af forsvarsmateriel.

På årets 16. dag er der medlemsmøde
på Syddansk Universitets dronecenter i
H. C. Andersen lufthavnen i Beldringe.
Udover et besøg på centret vil der
være lejlighed til at høre om

Rigspolitiet fik i juni 2018 overdraget
ansvaret fra Justitsministeriet til at
udstede tilladelser, og på mødet vil der
være lejlighed til at høre om, hvordan
de har grebet den nye opgave
an. Arrangementet er åbent for
medlemmer af FAD og DI. Tilmelding
skal ske senest 2. januar via link
nedenfor.

udviklingen af droner og deres
sensorer og få et indblik forsvarets
planer for brug af teknologien.
Tilmelding sker til Morten Andersen,
moan@di.dk.

Tilmeld

Se flere arrangementer på fad.di.dk
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