samarbejdsaftale mellem censec
og di forsvar og sikkerhed
CenSec (Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark) og DI
Forsvar og sikkerhed har indgået en samarbejdsaftale, der er trådt
i kraft. Den styrker branchen generelt og sikrer forsvars,-rum,- og
sikkerhedsindustriens konkurrenceevne. Aftalen omfatter det fulde
spektrum af CenSecs og DI Forsvar og sikkerheds opgaver.

”Sammen kan der skabes merværdi og synergier,
der får to plus to til at give fem, som i sidste ende
også er til gavn for Danmarks forsvar og sikkerhed”

hvem er vi?
CenSec er en klyngeorganisation med hovedfokus på innovation. CenSec samler viden- og forskningsinstitutioner
og små og mellemstore virksomheder, der er eller ønsker
at blive leverandører til forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien. CenSec har rollen som operatør i den spirende
klynge men udfører også andre klyngerelaterede opgaver,
der finansieres ad andre kanaler. CenSec er den eneste
guldcertificerede klynge i Europa under European Cluster
Excellence Initiative inden for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien.
DI Forsvar og sikkerhed er Danmarks brancheorganisation for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien. Sigtet er en
politisk og markedsrelateret dagsorden, herunder arbejdet
for at styrke rammevilkår nationalt og internationalt samt
eksportfremme. Medlemmerne er overvejende virksomheder med etablerede forretningsområder inden for forsvars-, rum-, fly- og sikkerhedsindustrien.

CenSec har ansvaret for klyngesamarbejdet med hovedfokus på innovation herunder at skabe bro mellem især viden-og forskningsinstitutioner og virksomheder. CenSecs
konkrete opgaver er internationalisering, kompetenceudvikling og samarbejdsprojekter, herunder afklaring af udviklingsbehov, formidling af viden og forskning, igangsættelse af projekter og matchmaking.
Arbejdsdelingen skal respektere og understøtte de to organisationers særlige karakteristika, således at det for medlemmer og omverden fremstår tydeligt, hvorfor der er to
organisationer, hvad de hver beskæftiger sig med, og hvordan deres aktiviteter understøtter hinanden. Arbejdsdelingen skal sikre, at det fortsat er attraktivt for medlemmerne
af begge organisationer at forblive medlemmer hos disse.

målsætningen er …
¶

At styrke danske forsvars-, rum- og
sikkerhedsvirksomheder maksimalt ved at
sammentænke CenSec og DI Forsvar og sikkerheds
komplementære fordele.

¶

At orientere hinanden om aktiviteter af fælles
interesse, og at opgaver af fælles interesse løses i
fællesskab eller som minimum koordineres.

¶

At inddrage hinandens kompetencer og viden
inden for de respektive ansvarsområder i forhold til
den politiske interessevaretagelse og i relation til
interessevaretagelsen relateret til klyngeaktiviteter/
innovationsindsatsen.

hvilke roller har vi?
DI Forsvar og sikkerhed har ansvaret for den politiske interessevaretagelse og er branchens politiske talerør. Dvs.
interessevaretagelse ved kontakt med for eksempel Forsvarsministeren, andre ministre og politikere, internationale organisationer og udenlandske delegationer i Danmark.
Derudover er det DI Forsvar og sikkerhed, der fastlægger
nye politiske udspil og deltager i udviklingen af regler og
vejledninger.

har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
CEO, CenSec
Klaus Bolving
Mail: klaus@censec.dk
Tlf.: 5213 1540

Direktør, DI Forsvar og sikkerhed
Joachim Finkielman
Mail: jofi@di.dk
Tlf.: 6187 1540

