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Forsvarsindustrien forholder seg til 
strenge regelverk for import og eksport. 
Norske   leverandører må kunne stå ved 
sine  forpliktelser i mange år. Skiftende 
markedsbetingelser krever stabile ramme
betingelser. FSi jobber tett med norske 
myndigheter for at medlemsbedriftene skal 
ha forutsigbare vilkår. 

Forsvaret er industriens viktigste kunde. Den 
norske forsvarsindustrien overlever ikke med 
Forsvaret som eneste kunde. For å bevare 
industriens evne til å møte Forsvarets behov 
er industrien avhengig av å samarbeide inter
nasjonalt og eksportere materiell til utlandet.  

Eksport av norsk forsvarsmateriell er 
 avgjørende for at Forsvaret har tilgang til en 
høy kompetent nasjonal forsvarsindustri.  

FSi bistår sine medlemmer med markeds
adgang i utlandet. Foreningen bistår også 
 medlemmene med å dra nytte av utenlandske 
leverandørers gjenkjøpsforpliktelser og ved å 
tilrettelegge for internasjonalt samarbeid.

FSi skaper viktige arenaer for utvekling av 
informasjon og kompetanse. FSi formidler 
kunnskap mellom medlemmer, myndigheter, 
forskningsinstitusjoner og utenlandske 
virksom heter. FSi legger til rette for etablering 
av samarbeidsfora for medlemsbedrifter 
som har komplementerende kompetanse 
og  produkter. Dette skaper synergier som 
kommer hele sektoren til gode.
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Viken:

47

Rogaland:

8

Vestland:

8

Innlandet:

7

Møre og Romsdal:

1

Trøndelag:

7

Nordland:

2

Troms og Finnmark:

3

Oslo:

29

Vestfold og Telemark:

16

Agder:

10

OM FORSVARS- 
OG SIKKERHETS-
INDUSTRIENS 
FORENING 

Forsvars og sikkerhetsindustriens 
forening (FSi) er en uavhengig 
interesse organisasjon for  virksomheter 
innenfor forsvars og sikkerhets
sektoren. FSi støtter 140 små og store 
bedrifter i hele landet.

FSi er medlemsbedriftenes talerør og 
støttespiller i en krevende bransje. 
Dette omfatter å drive aktiv påvirkning 
og synliggjøre norsk teknologiutvikling.

 FORSVARSEVNE 
GJENNOM 
 TEKNOLOGISK 
 UTVIKLING  

En innovativ og sterk forsvarsindustri er en 
forutsetning for et moderne norsk forsvar. I 
Norge samarbeider industrien og Forsvaret 
tett om løsninger av høy kvalitet. 

Norsk forsvarsindustri er en høyteknologisk 
industri som utvikler og leverer produkter i 
verdensklassen. Årlig investerer industrien 
over en milliard kroner i forskning og 
 utvikling. Den norske forsvarsindustrien 
satser langsiktig på innovasjon, kompetanse 
og industriutvikling. Forsvarsindustrien har 
bidratt til å utvikle solide kunnskaps miljøer 
innen utdanning, forskning og annen industri. 

Forsvarsindustrien er en integrert del 
av norsk forsvars- og sikkerhets politikk. 
Det norske hjemmemarkedet er 
 begrenset, og industriens mulighet til 
å eksportere er avgjørende.

«

KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE

NAMMO

THALES NORWAY

NFM GROUP 

ca. 140 medlemsbedrifter »

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og 

næringsminister Torbjørn Røe Isaksen 
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