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Positionspapir - revision af den nationale forsvarsindustrielle strategi
1.

Overordnede position

Det er besluttet, at Den Nationale Forsvarsindustrielle Strategi
skal opdateres inden årsskiftet 2018. Fra FAD’s side er den
overordnede position at sikre de mest optimale rammevilkår
for den danske forsvarsindustri, således at virksomhederne kan
opretholde og udvikle konkurrencedygtige kompetencer og kapaciteter, som er nødvendige for at varetage Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser.
I forhold til revisionen af strategien anbefaler FAD, at der fokuseres på følgende elementer:

2.

Forsvarsindustriens særlige rolle

Danske virksomheder bidrager i væsentlig grad til varetagelsen
af danske sikkerhedsinteresser. FAD ønsker, at strategien endnu tydeligere fastslår den særlige rolle, som den nationale forsvarsindustri spiller, når det gælder varetagelse af væsentlige
sikkerhedspolitiske hensyn.

3.

Forsknings- og udviklingsmiljø

Strategien bør understrege vigtigheden af, at der sikres et
forsknings- og udviklingsmiljø på det forsvars- og sikkerhedsteknologiske område, der kan understøtte forsvaret og virksomhederne. Med et fokus på virksomhedernes involvering sikres det, at forsvaret er på forkant med fremtidige kompetencer
og kapaciteter. Hermed sikres også en platform i forhold til
FMI’s medfinansieringsordning og ikke mindst EU’s forsvarsfond, der har til hensigt at tilbyde EU-medfinansiering af europæiske forsvarsindustrielle samarbejdsprojekter i forsknings- og udviklingsfasen.

4.

Industriens involvering i drift og vedligehold af
militære kapaciteter

Strategien bør ligeledes omfatte industriens involvering i drift
og vedligehold af militære kapaciteter som betydende for den
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nationale sikkerhed. Kampen om kvalificeret arbejdskraft bliver stadig hårdere. Ikke mindst når det gælder arbejdskraft
med teknisk baggrund. Her konkurrerer forsvaret direkte med
erhvervslivet om at tiltrække de bedste medarbejdere. Med
øget anvendelse af private virksomheder til vedligehold af forsvarets materiel sikres det, at forsvaret får optimal adgang til
den fornødne tekniske viden. Samtidig kan det afhjælpe forsvarets udfordringer med at tiltrække og fastholde teknisk personel.

5.

Forsyningssikkerhed

Forsvarsindustriens rolle, når det kommer til opretholdelse af
forsyningssikkerhed (levering, vedligehold mv. af kapaciteter
med strategisk betydning), bør også indarbejdes i strategien.

6.

Forsvarsdirektivets undtagelsesbestemmelser og
traktatens artikel 346

Det bør overvejes at indføre et tekstafsnit, der tydeliggør, at
Danmark agter at gøre brug af Forsvarsdirektivets undtagelsesbestemmelser og traktatens artikel 346, når det skønnes
hensigtsmæssigt.

7.

Eksportkontrol

Eksportkontrol udgør en rammesættende faktor for forsvarsindustrien. I respekt for Danmarks internationale forpligtelser
bør der i strategien tilstræbes et eksportkontrolregime, der sikrer virksomhederne de bedst mulige konkurrencemæssige vilkår. Der bør sikres en konsistent linjeføring på linje med sammenlignelige lande og med øje på styrkelse af en eksportorienteret forsvarsindustri. Der bør fortsat tilstræbes en effektiv og
gennemsigtig administration og det kan med fordel overvejes
at samle administrationen af eksport af dual-use produkter og
våbeneksport under ét, eksempelvis hos Erhvervsstyrelsen.

8.

Øget adgang for forsvarsindustrien til finansiering

Strategien bør understrege vigtigheden af, at der sikres en øget
adgang for forsvarsindustrien til finansiering gennem nationale ordninger såvel som den kommende europæiske forsvarsfond og forsvarsudviklingsprogrammer. Dette kan eksempelvis
ske ved at ambassaden i Bruxelles styrkes med en national ekspert med indsigt i den europæiske forsvarsindustri, der kan
bistå med rådgivning, netværksskabelse, og processtyring i
forhold til projektfasen.

9.

Samordnede dialogfora ml. myndigheder og industrien

Endelig støttes mere samordnede dialogfora mellem myndighederne og industrien. Med en sammenlægning af de fora,
myndighederne har med industrien (forsvarets materielnævn,
følgegruppen for industrisamarbejde og Industripartnerskabets arbejdsgruppe), sikres en enstrenget og effektiv interessevaretagelse af den forsvarsindustrielle udvikling. Der bør være
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tale om fora baseret på en enkel struktur med deltagelse på
højt niveau (bl.a. DI), bl.a. for at sikre fortrolighed og at tværgående forsvars- og erhvervspolitiske hensyn varetages.
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