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1.

Overordnede position

Med regeringens udspil den 11. oktober 2017 til et kommende
forsvarsforlig under titlen ”Et stærkt værn om Danmark”, er
der lagt op til et betydeligt økonomisk løft af forsvaret. Det er
glædeligt, at Danmark nu i endnu højere grad geares til at møde morgendagens forsvars- og sikkerhedspolitiske udfordringer til glæde for hele Danmark. Ikke desto mindre står forsvaret stadig over for en række udfordringer og det er DI's opfattelse, at et tættere samarbejde med erhvervslivet kan styrke
forsvarets evne til at løse deres opgaver.

2.

Samarbejde med erhvervslivet om drift og vedligehold af militært materiel

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. Øget anvendelse af private
virksomheder til vedligehold af forsvarets materiel kan sikre,
at forsvaret får optimal adgang til den fornødne tekniske viden.
Samtidig kan det afhjælpe forsvarets udfordringer med at
tiltrække og fastholde teknisk personel.
Den danske forsvarsindustri kan i samarbejde med forsvaret
udvikle effektive og tidssvarende løsninger for vedligehold af
forsvarets materiel. Eksempelvis inden for vedligehold af
køretøjer, radarer eller F16-flyene. Dette kan eventuelt gøres i
form af offentlig-private partnerskaber.
DI foreslår konkret, at følgende tekst indgår i det kommende
forsvarsforlig:
”Moderne forsvarsmateriel bliver stadig mere højteknologisk
og forsvaret skal løbende sikre at drift og vedligehold af
materiellet sker så effektivt som muligt. Forsvaret er helt
afhængig af at have adgang til de fornødne tekniske
kompetencer, men forsvaret er i stadig hårdere konkurrence
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med erhvervslivet om at tiltrække medarbejdere med den
fornødne teknisk/faglige baggrund. Det vil derfor være
relevant at afsøge mulighederne for i øget grad at søge
samarbejde med private virksomheder om effektive og
tidssvarende løsninger til drift og vedligehold af forsvarets
materiel”.

3.

Styrkelse af forskning og udvikling med fokus på
virksomhedernes involvering

Det kommende forsvarsforlig bør endvidere have et forskningsog udviklingsfokus. En styrkelse af forskning og udvikling inden for forsvars- og sikkerhedsteknologi med fokus på virksomhedernes involvering kan sikre, at forsvaret er på forkant
med fremtidige kompetencer og kapaciteter. En dansk forskningskapacitet er nødvendig for at sikre, at Danmark kan få
tilfredsstillende udbytte af EU’s kommende indsats til fremme
af forskning og udvikling inden for forsvarsområdet.
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