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As NATO Defence Ministers met over two days in June for talks 
on key security challenges and progress on burden sharing, the 2% 
 defence expenditure target again become an issue among politicians 
and media commentators.

At the NATO 2014 summit meeting in Cardiff, the NATO countries 
agreed on a goal for national defence spending of a minimum of 2 
percent of the Gross National Product by 2024.

As of 2019, only 7 countries of the 28 NATO countries  contributing 
(figures for Iceland are not included, as Iceland does not have any 
armed forces) have reached the 2% target. Norway reached only a 
defence expenditure share of 1.70 percent.

Norway is nevertheless doing quite well on other NATO graphs. 
Compared to the European NATO nations and Canada, Norway has 
by far the highest defence expenditure per capita. Only the US has 
a higher, and in fact much higher, defence expenditure per capita. 
But as Norway comes in second in this statistic, it is also important 
to take into consideration that the Norwegian armed forces are still 
highly based on conscripts. This is a high value resource for armed 
forces, but a low cost resource on the defence budget.

The reason why Norway of course still comes out so relatively 
poorly with regards of the 2% guideline, is of course the country’s 
high GNP per capita, due to the high activity and value created by the 
oil and gas industry.

Defence expenditure has often been referred to as the nation´s 
insurance. Just like a private home or car insurance, the military 
 defence is what you have to rely on if things turn out really badly.

But whereas the cost of a home or car insurance basically is 
“money down the drain” if nothing bad happens – your house didn´t 
burn down, or you didn´t crash your car – the money spent on defence 
is not simply wasted for a nation even though there is no war.

A nation’s defence expenditure creates value also in peacetime. 
The armed forces are an important and attractive partner for any 
nation’s industry, and are thereby contributing to further technology 
development and industrial growth. The armed forces are in many 
nations a major higher learning institution, educating young people 
not only for their military service, but also for society as a whole. 
In fact, in several nations, the armed forces are for less fortunate 
young people the only realistic alternative to get an education. So 
while NATO keeps pushing for nations to achieve the target guideline 
of 2%, it is important to regard this not only as a spending, but also 
a huge opportunity.

DEFENCE EXPENDITURE  
– HUGE OPPORTUNITIES
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SUBMARINES

After the meeting, German Navy 
chief, Vice Admiral Andreas Krause wrote 
on Twitter;

– After a successful meeting, we are 
convinced that we want to make U212CD 
a success story. We will act and speak as if 
we were ONE Navy. Both navies need the 
new submarines delivered in time, cost and 
 quality. Everyone involved in this project 
should never forget its relevance.

According to Defence News, 
 Sebastian Bruns, a naval analyst with the 
University of Kiel has commented that 
the interplay between the German and 
 Norwegian defence bureaucracies will be 
crucial as the program progresses:

– This type of integrated  process 
is new for Germany. That is because 
 everything from spare parts to training 
and  operational aspects is designed to be 
 bilateral from the start, possibly tying the 
two sea services together for decades. 

The procurement organisations Fors-
varsmateriell (Defence Materiel, 
FMA) in Norway and Bundesamt 

für Ausrüstnung, Informationstechnik und 
Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) in 
Germany have completed their reviews of 
the proposal from tkMS, and have now pro-
gressed to a new phase involving extensive 
dialogue with the supplier.

– Norway and Germany share a 
common goal of having a fully  negotiated 
contract for the procurement of two  German 
and four Norwegian submarines ready for 
signing before the end of 2019. The further 
planning calls for a joint  signature event in 
the first half of 2020, with deliveries to be 
made from 2026 onwards. Agreements on 

industrial co operation are planned to go 
into effect alongside the contract for the 
new submarines, says Minister of Defence, 
Frank Bakke-Jensen.

From the Norwegian side, the 
 feeling is that Germany and Norway are 
collaborating well on the procurement 
of identical submarines, and that outside 
matters such as the changes to the  German 
government following the 2017  elections 
have had no affect on the submarine 
 process.

In late April, German and 
 Norwegian defence officials met in 
 Munich for talks about the progress, cost, 
 per formances and capacities of the 212CD 
programme.

THE NORWEGIAN/GERMAN SUBMARINE PROJECT: 

CONTRACT SIGNING DUE FOR 2020
The offer from the German thyssenkrupp Marine Systems 
shipyard has been evaluated, and the process with the  
supplier has now entered into the next phase.

Norway is acquiring four 212CD air-independent submarines to replace the existing six Ula-class submarines that were commissioned between 1989-1992. Germany, 
which already operates six Type 212 submarines, will acquire another two. The photo displays KNM Utvær.  Photo: Mats Grimsæth/Forsvaret/FMS
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SUBMARINES

SAAB AIMING FOR THE 
DUTCH  SUBMARINE 
PROGRAM

Saab together with Dutch 
partner Damen is one of two 
remaining candidates for the 
Dutch submarine program.

–Saab and our partner, the Dutch 
shipyard Damen, have built a 

strong team using existing capabilities 
in the NL, not only in the design and 
 pro duction phase but for the entire lifetime 
of the submarines. It is to a large extent a 
Dutch programme for the Royal Dutch 
Navy, says Johan Öberg, Media Relations 
Manager in Saab. -Saab has a leading role 
in the design and development phase while 
Damen is responsible for the production.

In addition to Saab and Damen, a 
submarine project involves many layers 
of actors from the academic field to the 
govern mental authorities and obviously 
the industrial base.

Larger than A26
– Saab and Damen are offering a sub-
marine more or less comparable in 
size to the existing Walrus (3000 t 
 displacement). It belongs to the  segment 
called Extended Range. The sub marine 
 offered to the Dutch authorities is there-
fore larger and longer than the A26  
(approximately 1900 t displacement) 
Öberg continues, and adds that Saab will 
not comment on whether the Stirling Air 
Independent Engine will be a part of the 
concept.

Further on Saab has no  comments 
a possible Polish partnership in the 
Dutch submarine program.

Bruns added that questions remain 
about Germany’s future defence budget 
and whether the submarine programme 
will have to compete with other national 
priorities.

212CD design 
The Norwegian Ministry of Defence 
also declines to comment on the design 
and  capabilities of the new 212CD sub-
marines. From the Norwegian Ministry 
of Defence, it is held that this is sensitive 
and/or  classified information that should 
not  become public, not least due to the 
 ongoing commercial process.

Thus far, it is tkMS who has 
 presented a general statement to the effect 
that the new Type 212 CD submarines will 
share the low signatures of the Type 212 
boats in service with the navies of  Germany 
and Italy, but will have extended range, 
speed and endurance to allow worldwide 
operations.

The fact that the design has not 
been finally decided may point to a  possible 
hope of attracting other co- operating 
countries. Poland and the Netherlands 
have been mentioned in this respect, but 
the Netherlands are busy with their own 
programme, and tkMS is no longer among 
the candidates in the Dutch submarine 
programme.

Saft specializes in advanced technology 
battery solutions for industry, from the 

design and development to the production, 
customization and service provision.

– The use of the new bat-
tery  techno logy has enormous tactical 
 advantages. We are entering a new era 
of submarine construction, says Dr. Rolf 
Wirtz, CEO of thyssenkrupp Marine 
 Systems. Compared to the known  lead-acid 
battery, maintenance is negligible, and the 
lifetime is much higher. The new batteries 
depend little on the removable energy from 
the discharge currents and a submarine 
can – regardless of battery charge – drive at 
maximum speed.

In addition to a system design 
 tailored to safety and to the special require-
ments of the operation in the  maritime 
 sector as well as a selection of safe cell 
chemistry, a series of tests has already 
success fully demonstrated the safety at 
battery cell and system level. Further 
 intensive test series are planned until 
 sample  inspection.

– The tests have been extremely 
successful so far. In the coming year, 
we want to have completed the sample 
 inspections required for the approval, Dr. 
Wirtz continues.

The system is designed as part of 
a study, which is carried out on behalf of 
the German procurement office,  BAAINBw, 
to support the integration into new sub-
marine projects for HDW Class 212 as well 
as re-fit solutions into existing weapon 
platforms. Concepts for an adapted de-
sign for integration into HDW Class 214 
are planned. Due to the modular design of 
the battery system, it can in principle be 
adapted to fit into any naval application.

A spokesperson for the  Norwegian 
Ministry of Defence says, however, that 
both Poland and the Netherlands are 
still  welcome to join into the Norwegian- 
German programme. Beyond this  general 
view, the Norwegian side prefers not 
to comment on the Dutch and  Polish 
 procurement processes, nor on the 
 evaluations made by these countries.

Missile collaboration
As a part of the submarine procurement, a 
significant amount of missile collaboration 
is being planned by Germany and  Norway. 
When the submarine deal was made, it 
was said from the Norwegian side that 
 Germany would be purchasing Norwegian 
Naval Strike Missiles (NSM) at a contract 
value of 10 bNOK, or 1 billion euro. This 
amount has not been restated from the 
Norwegian side, but a spokesperson for 
the Defence is now saying that; 

Germany is planning to procure a 
notable number of missiles for its navy. This 
opens up huge possibilities for  Norwegian 
industry, for Kongsberg as well as for 
Norwegian subsuppliers. It is  important 
to  secure the technological lead held by 
 Norwegian missile technology.  Together 
with Germany, we are planning to develop 
the Norwegian NSM missile further against 
future and evolving threats. 

NEW LITHIUM-ION 
 BATTERIES FOR 
 SUBMARINES
Thyssenkrupp Marine Systems 
has developed a new type of 
lithium-ion battery  system 
for submarines together 
with Saft, a manufacturer of 
 advanced battery systems 
for industry. In an adapted 
form, the system could also 
be used for other  maritime 
 applications in future. 
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HMS “HELGE INGSTAD” 

In May, the Norwegian Defence Material 
Agency (FMA) calculated that repairs to 

the frigate will cost 12 to 14 billion NOK, 
and will take upwards of five years. The 
cost of procuring a new, similar vessel was 
estimated to 11 to 13 billion NOK.

The FMA publicised on  Wednesday 
the 15th of May the conclusions in the 
 status report for the ill-fated frigate “ Helge 
Ingstad” to the Minister of Defence, and 
based on this report, the Norwegian 
govern ment has now decided that the 
 vessel will be scrapped. 

The operational capacity must 
be reinstated
Minister of Defence, Frank Bakke-Jensen, 
emphasised that the loss of a frigate is a 
serious matter for a seafaring nation such 
as Norway.

– I have previously said that it is 
important that we reinstate the capabilities 
that a frigate represents. We can do this in 
many ways, but we need to perform a more 
thorough analysis into what that sensible 
solution will be. 

HMS “HELGE INGSTAD” WILL NOT BE REPAIRED
The Norwegian ministry of defence announced in June that 
the frigate HMS Helge Ingstad will not be repaired. 

– The Government has now 
 concluded that the frigate should not be 
repaired, and the Chief of Defence will 
be asked to offer his professional military 
advice on how to recreate and restore the 
operative ability, said Bakke-Jensen.

More submarines as replace-
ment for sunken frigate?
During a parliamentary hearing in  February, 
Defence minister Frank Bakke-Jensen 
 presented some alternatives to compensate 
the loss of the KNM Helge Ingstad.

-It is not certain that we will be 
replacing the Helge Ingstad frigate with a 
new frigate. There is a significant higher 
cost of sailing one single, new,  different 
type of frigate, compared to sailing a 
 frigate that is one of a class of frigates. This 
 extra operational cost has to be taken into 
 consideration. 

One alternative Bakke-Jensen 
 mentioned is to prolong the operational 
service of the Skjold class coastal corvettes. 
As of today, the Skjold class is planned to 
be withdrawn from service by 2025. 

Another alternative is to purchase 
more than the planned four submarines of 
the type 212CD. Bakke-Jensen also said that 
to increase the number of maritime patrol 
aircraft could be an alternative. Norway has 
contracted the purchase of 5 new P-8  Poseidon 
maritime patrol aircrafts from Boeing.

But the Defence minister em-
phasised that none of these alternatives 
will completely replace a frigate, merely 
 compensate for some of the lost capacity.

The long-term plan for the Nor-
wegian armed forces is expected to address 
the question of alternatives for the lost 
 frigate. The Long term plan is due to be 
presented to the Parliament in 2020. 

A GLOBAL AMBITION INSPIRED
BY CENTURIES OF INNOVATION

Naval Group is Europe’s leader in naval defence  
with a strong heritage that stretches back  

nearly four hundred years
The products we offer our clients are as ambitious as they are complex.

The innovative solutions we develop safeguard national security interests.

To find out more, go to naval-group.com
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The Norwegian frigate HMS “Helge Ingstad” sank 
just north of Bergen on the 8th of November last 
year, following the collision with the tanker vessel 
“Sola”.  Photo: NCA/Forsvaret
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N o rw e g i a N  D e f e N c e  a N D  S e c u r i t y  
i N D u S t r i e S  a S S o c i at i o N  (fS i )

THE LEADING ASSOCIATION IN NORWAY ADVOCATING THE INTERESTS OF ITS SECTOR, AND THE PRIMARY 
INTERLOCUTOR FOR THE GOVERNMENT IN MATTERS OF IMPORTANCE TO THE INDUSTRY. AFFILIATED WITH THE 

CONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE (NHO) AND REPRESENTING MORE THAN 100 COMPANIES

P.O. Box 5250 Majorstuen,
NO- 0303 Oslo. NORWAY

Tel:  + 47 23 08 80 00
Telefax:  + 47 23 08 80 18

E-mail: fsi@nho.no
Internet:  www.fsi.no

FOU = FORSVARSEVNE OG KOMPETANSE

For noen uker siden 
presenterte  Randstad 
Norge resultatene 

av en omfattende under-
søkelse der to av FSis 
medlems bedrifter, DNV 
GL og Kongsberg gruppen, 
 topper listen over Norges 
mest  attraktive arbeids-
givere. Ifølge undersøkelsen 
er bl.a. sunn økonomi, godt 
omdømme, sikker jobb, 
tar i bruk ny teknologi 
og  interessante arbeids-
oppgaver, blant de viktigste 
årsakene til dette.

Forsvarsindustrien har 
alltid ligget i forkant av den 
teknologiske utviklingen og 
har vært avhengig av å kunne 
levere materiell og systemer 
som gir operative fortrinn 
ved å sikre  teknologisk over-
legenhet. Det forutsetter at 
bransjen er attraktiv for de 
beste hodene.

I en tid da teknologi-
utviklingen på mange om-
råder drives av  kommersielle 

krefter er det derfor 
svært positivt å  registrere 
at forsvars  industrien er 
 attraktive arbeidsgivere 
og at nettopp evnen til 
å ta i bruk ny teknologi 
og  interessante arbeids-
oppgaver er viktige årsaker 
til dette. For det er fortsatt 
slik at forsvars industrien 
utvikler og  produserer noen 
av de mest avanserte og 
 komplekse  systemene som 
norsk  industri kan levere og 
 kommer til å fortsette å gjøre 
det.

Det som er i endring 
er at forsvars materiell- og 
 systemer i stadig  økende 
grad nyttiggjør seg 
 kommersiell teknologi. Dette 
er en  utvikling som ikke er 
ny, det er f. eks. lenge siden 
 kommersielt til gjengelige 
datamaskiner ble tatt i bruk 
i militære applikasjoner. 
Norsk forsvarsindustri har 
siden 1980-tallet ligget 
helt i forkant av denne ut-

viklingen. Dette har vært 
en forut setning for å kunne 
ta frem løsninger som er i 
verdens klasse med svært be-
grensede ressurser. Nå går 
utviklingen raskere for hver 
dag som går, bl.a. på om-
råder som:

  kunstig intelligens
  additiv produksjon
  kvantedatamaskiner 
  nanoteknologi
  5G 
  tingenes internett
  autonomi

Da blir det avgjørende å 
trekke til seg kompetanse 
som er i stand til å forstå 
potensialet ny teknologi har 
for militær bruk og utvikle 
nye innovative  løsninger, 
slik at forsvars industrien kan 
fortsette å bidra til å styrke 
forsvarsevnen  gjennom 
 implementering av ny 
teknologi. Det er også en 
forutsetning for å sikre at vi 

også i fremtiden kan gjen-
bruke militære løsninger 
for sivile formål, som vi har 
mange gode eksempler på 
bl.a. innenfor utvinning 
av olje og gass, maritim 
 industri, bildeler, luftfart 
og material teknologi for å 
nevne noen.

Derfor er det helt 
 nød  vendig å styrke 
 satsningen på forskning- 
og utvikling i forsvars-
industrien slik Stortinget 
gjentatte  ganger har lagt til 
grunn. Våren 2020 skal en 
ny langtidsplan for Forsvaret 
behandles i Stortinget. Det 
er en svært god anledning til 
å styrke satsningen på FoU 
slik at forsvars industrien kan 
 forbli attraktive  arbeids givere 
for de beste hodene, at 
 Forsvaret også i frem- 
tiden kan snu seg til norsk 
industri når behovet er der 
og sikre “spin-off” til sivil-
samfunnet.
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PROGRAMME CONFERENCE AIR
This year’s programme conference on air systems set another record in the number of 
 dele gates, with more than a hundred announced participants and a significant increase in the 
number of speed-dating agreements made. The air force is undergoing some serious  acquisition 
programmes at this time, and it is particularly hard to overlook the F-35 procurement. But 
even within ground to air defence, some major projects are being worked on. And all these new 
 systems will require operating, maintenance and support for many decades ahead.

Colonel Ralp Bjone 
 focused his presen-
tation on the develop-

ment of the Air Force, looking 
particularly into the phasing-in 
and the future support of the 
new systems. – As of today, the 
Air Force is in a de manding 
situation, facing new acqui-
sitions in the programme that 
are re quiring huge resources. At 
the other end of the scale, we 
have several systems that we are 
in the process of phasing out, 
which is also a resource-deplet-
ing activity. And while we are 
doing this, we are also supposed 
to keep up the daily  operation 
of the systems we currently 
have in place, explained Bjone 
for openers.

Insofar as the maintenance 
and support of the new systems 
are concerned, Bjone opened 
by stating that the Air Force 
has a long  tradition of out-
sourcing planned main tenance 
and  depot main tenance. 
The  challenges appear when 
 civilians are called to support 
and maintain equipment at a 
higher level; main tenance that 
is performed  almost daily out 
on the air  bases. The use of 
 civilian  personnel for this type 
of maintenance,  often out there 
on the air  bases, raises several 
problematic  issues. Is it  possible 
to require from the  civilian 
 personnel that they come with 
the aircraft out to the bases, to 
join in live assignments? What 
if they decline – can  civilian 
 personnel be ordered to take 
part, for example in an inter-
national assignment? And what 
if civilian personnel gets shot 
or taken captive as part of an 

inter national mission, or were 
to accidentally overrun and kill 
a local civilian during an inter-
national mission?

Some answers to the  issues 
presented by Bjone were 
 addressed by colonel Ståle 
Rudiløkken. 

He opened his presentation 
by saying that the total defence 
concept has the basic premise 
that the civilian and military 
players must be able to collabo-
rate. – But there is hardly any 
reason to think that we will be 
able to collaborate in an  effective 
manner in a crisis  situation, for 
example, if we have never done 
so before. Therefore, we need 
to ensure that the co- operation 
works well before a crisis 
 situation ensues.

Rudiløkken also stated that 
any person who follows the 
armed forces, while not being 
a part of these, are a subject 

of the wartime people’s rights, 
and  accordingly have certain 
rights according to public 
 justice. With regard to what 
demands and obligations apply 
to  civilian entities in tie relation 
to the Armed Forces, this has 
been laid down in the agree-
ments  entered into by the De-
fence with the  civilian logistics 
partners currently in use. These 
agreements state clearly that 
civilian partners are judicially 
bound by agreement through 
the preparedness agreement 
throughout the  extent of the 
crisis spectrum.

NH 90 in daily operation
Even if the NH 90 project has 
run into a great number of 
problems, there are also bright 
sides to the issue.

Major Bjørn  Kristoffersen 
of the Defence Materiel  Agency 
presented the current status 

for the NH90 helicopter and 
opened by noting that the NH90 
is flying daily from the coast 
guard ships. While the coast 
guard tasks are being  handled, 
the NH 90 helicopters are a 
significant contribution to the 
Search and Rescue prepared-
ness in the northern region. 

– The NH90 has almost as 
good SAR equipment as the 
new rescue helicopter, while 
naturally not as good in every 
respect, but not far removed, 
commented Kristoffersen.

We have also seen a posi-
tive trend in 2019, where all 
planned assignments have been 
accomplished. We are however 
still struggling with limited 
spare parts availability and high 
maintenance overhead, Krist-
offersen explained, adding that 
there has recently been made 
an external maintenance agree-
ment with Patria. 

Col. Ralp Bjone from the Air Force 
staff presented some of the  challenges 
currently facing the Air Force. 

Photo: MilitærTeknikk

Major Bjørn Kristoffersen (left) from the Norwegian Defence Materiel 
 Administration and Col. Rudiløkken from the Defence Logistics organisation. 
 Photo: MilitærTeknikk
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PROGRAM CONFERENCE INI
This year’s program conference INI was held 
at Fornebu in Bærum, neighbouring Oslo to 
the south, and more than 100 delegates had 
signed up to attend. The INI field is growing 
strongly, and the Defence budgets in this field 
are planned to be substantially increased over 
the coming few years.

Eiliv Ofigsbø is manager 
for ICT in the  Nor-
wegian Defence Materiel 

Agency and addressed the signi-
ficance of strategic co-operation 
with the industry.

– As per today, the Defence 
is operating more than 100 
 different ICT systems, and this 
number has to come down. 
Managing and  operating this 
many different systems is  tying 
up far too much resources. We 
are however seeing in the ICT 
projects we are  working on 
 today, that we are not  simply 
providing a network and 
 information systems, but we 
must also demonstrate that we 
are providing performance into 
the systems. In short, that the 
new ICT systems are making 
the Defence more efficient. 

– In the major projects 
 currently in the pipeline, we 
are totally dependent on the 
 industry; we of the Defence 

partners when the business 
lacks the required competencies 
within a professional discipline.

MAST and MIME
MAST and MIME are two 
programmes that have received 
a lot of attention in recent times.

The MAST programme 
entails among other things the 
development of a holistic tactical 
information infrastructure. The 
goal of the MAST programme 
is that on its conclusion in 
2025, the Defence will have an 
information structure which 
will also be functional in joint 
operations with our allies and 
NATO, as well as with our 
partners in the total defence 
here at home.

– In the MAST programme 
we are conducting a plan 

have no chance to manage this 
using our own resources. – In 
our view, there are two aspects 
that must at the foundation 
of the strategic collaboration 
 between the industry and the 
Defence. Firstly, all the  partners 
to the collaboration must share 
the  responsibility for the  pro-
jects having the desired  effect. 
Secondly, the collaboration 
must be of an enduring nature.

Magnus Frøysok opened his 
presentation with the  following 
pointed remark: – I have 
 attempted to count the number 
of times I have heard the phrase 
“Strategic Cooperation” during 
the course of this seminar.

– The challenge in strategic 
cooperation is that everybody 
wants it, but we of the  Defence 
community are not used to 
working in this manner. My 
own background is partly from 
the Oil & Gas sector, where it is 
a given to be using co- operating 

and design contest involving 
several businesses and company 
groups, and the plan calls 
for us to enter into strategic 
partnerships before the summer 
of next year, project manager 
Peter Moe explained.

Through the MIME 
programme, software and 
solutions for tactical manage-
ment in the Defence will be 
modernised, among other 
things. Within the MIME 
programme, a number of ICT 
projects will be implemented, 
and the programme is expected 
to run through the year 2030. 

Programme director Morten 
Gjellerud emphasised that even 
the MIME programme will be 
dependent on good strategic 
cooperation with the industry 
in a number of key areas. 

  The first radio line was 
established as early as 1953, 
and in many ways, the radio 
line network has been the very 
legacy of the Defence com-
munications. It is now time for 
this network to be phased out, 
for replacement with a fibre 
core network. 

  The new network will  offer 
significantly increased 
capacities, but also a new set 
of vulnerabilities. Whether the 
new network is in fact more 
vulnerable than the old radio 
line network is however open 
to interpretation. The security 
challenges with the new net-
work will at least be different 
from the challenges with the 
old radio line network.

PHASING OUT THE DEFENCE  
RADIO LINE NETWORK 

The defence will be making huge investments in the INI area over the coming years. From the left; Morten Gjellerud, Eiliv Ofigsbø, Petter Moe and Magnus 
Frøysok.  Photo: MilitærTeknikk



NORWEGIAN DEFENCE AND SECURITY INDUSTRIES ASSOCIATION (FSI)

10 MILITÆRTEKNIKK 2–3/2019

The celebrity  keynote 
speaker at this year’s 
conference was the 

 former Prime Minister of 
 Sweden, Carl Bildt. 

Bildt addressed the  major 
development traits in the world 
today as he sees them, and 
opened by emphasising the 
 importance of the economy.

– Looking at the preva-
lent development traits in the 
world today, one of the most 
significant is that China and In-
dia will  continue to gain more 
im portance. – The  economy 
in both these countries are 
 growing at a rapid pace, but the 
way I see it, India is the more 
stable, because it has a basically 
democratic form of govern-
ment. In China, the regime may 
appear to be stable, but we will 
probably see regime changes 
happening in China over the 
years to come. However, Bildt 
emphasised, this does not mean 
that the economic growth in 

China will slow down in any 
way.

At the same time, we are 
seeing that China is building a 
Navy with a number of simi-
larities to the US Navy. This 
means that China will again 
 become a major naval force, 
which has not been the case 
since the 15th century.

– China has ambitions of 
introducing four aircraft carrier 
groups within 2035. I doubt 
that it will happen this quickly, 
but the decision demonstrates 
the will to spend the necessary 
money, Bildt concluded.

In Russia, on the other 
hand, other development traits 
are  being shown. It could 
 almost seem like Russia has a 
wish to reinstate the old Russian 
Empire. That is to say, the Tsar 
era, not the Soviet empire.

– While European coun-
tries are following closely 
the actions of Russia and the 
development there, the USA 

has to a much greater extent 
its focus pointed to China. In 
American strategy documents, 
China is afforded notably 
more space than Russia, says 
Carl Bildt in conclusion. 

Professor Janne Matlary 
Haaland spoke about the 
 security-political development 
in Europe, emphasising the 
signifi cance of the NATO target 
for the membership countries 
to spend 2% of their national 
 budgets on defence.

– After Jim Mattis resigned 
from the position of Secretary 
for Defence in the USA, it has 
been far more uncertain what 
the US security politics will be 
like over the coming few years. 
It is therefore quite urgent that 
the European NATO countries 
achieve this 2% goal, beating 
the USA to the post, so that 
 Europe can point to the NATO 
target having been achieved 
in the event that an Article 5 
 situation should arise, whereby 
Europe needs to request the 
military assistance of the USA.

Matlary Haaland also 
 expressed serious doubts 
 regarding the idea of a  European 
Union Army.

– The idea of France and 
Germany for the EUR to form 

an EU Army is in many ways 
a  direct challenge to NATO 
and the USA, and could not 
have come at a worse point 
in time. As strategies go, this 
 proposal falls flat on its face, 
says  Haaland.

Haaland also noted that 
Norway’s obviously closest 
military co-operating partner is 
Great Britain, and that Brexit is 
not likely to have any kind of 
impact on this relation.

Norway’s former Defence 
Commander-in-Chief, Sverre 
Diesen, focussed more on 
the domestic situation in his 
 assertation, speaking mostly 
on technology and military 
 doctrine.

Diesen opened his statement 
with the somewhat  rhetorical 
and provocative question of “Is 
the Defence ready to make use 
of innovative technologies?”

Diesen based his argument 
on a limited advance against the 
county of Finnmark. In such 
a scenario, how can  Norway 
 project military force into 
 Finnmark in order to create an 
unequivocal conflict situation 
that triggers the NATO’s Article 
5, and thereby allied assistance?

This issue, referred to 
by Diesen as the Problem of 

The Info-Erfa Conference for 2019

A CHANGING WORLD – THE NEW NORM?
This year’s Info-Erfa conference was the 
 biggest ever, with a total of more than 320 
 delegates. Moreover, a record  number of 
 exhibitors had shown up to show their 
 products and technologies during the 
 conference.

Former Defence Commander-in-Chief, Sverre Diesen, Chief of Cyber Defence General Major Inge Kampenes, and Professor Olav Lysne reviewed the possibilities and 
challenges inherent in the technological development.  Photo: MilitærTeknikk
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 Finnmark, is the fundamental 
conceptual challenge  facing the 
Norwegian Defence. We have 
here two alternative  options: 
One is the traditional control 
ambition in Finnmark, with 
inherent demands of huge 
 resources, not least personnel 
resources, and with high risk of 
heavy losses.

The other option is the 
 denial ambition, using so-
called Area Denial weapons, in 
order to achieve Anti Access/
Area  Denial (A2/AD). These are 
weapons systems that  prevent 
an  opponent from  entering 
a land area. In the  context of 
 Finnmark, the A2/AD  weapons 
will mainly be long-range 
 precision  weapons, which 

for the purpose of doing the 
same old things just a little bit 
better?

Cyber Defence:  Norway 
under surveillance, 
but not by  Norwegian 
 Intelligence?
Professor Olav Lysne talked 
among other issues about the 
digital border defence in his 
presentation. The digital border 
defence is a set-up of equip-
ment and activities that afford 
the  Intelligence Services  access 
to the digital information that 
crosses national boundaries by 
way of cable. Today, the vast 
majority of the information 
that crosses our borders pass 
through these cables, and in the 

 obviously means  missiles. 
This option will also require 
 re sources, while notably less 
than the  traditional control 
 ambition, while at the same 
time, the risk to own  forces will 
be  significantly less.

– I believe, however, that it 
will be difficult to gain political 
acceptance for advanced, long-
distance precision weapons, not 
least because there has been 
 little support for this  option 
from the military side itself. 
My  impression on this is that 
the Army wants to preserve the 
 Brigade in its present  format. 
The pointed question that 
 almost raises itself is whether 
the Defence wishes to make use 
of modern techno logy, but only 

current situation, Norwegian 
Intelligence services are not 
 allowed to  perform surveillance 
on this information. 

– But digital border de-
fences exist in a number of 
countries, explained Lysne, 
 citing among others Sweden, 
 Denmark,  Germany, Britain, 
USA, and Canada. And just a 
simple  internet transaction, 
such as a payment in the Web 
bank, will often involve provid-
ers in other countries, which 
again means that information 
is crossing national bound-
aries. Thereby,  Norwegian 
infor mation may be subject to 
surveillance, but just not by 
Norwegian intelligence, said 
Lysne in conclusion. 

Former Swedish Prime Minister Carl Bildt and Professor Janne Matlary  Haaland 
drew up the big lines when discussing the security-political  development in the 
world and in Europe today.  Photo: MilitærTeknikk

Minister of Defence, Frank Bakke Jensen, took the time to visit every exhibit 
during the Info Erfa Conference. Her, he is joined by Carl F. Sejersted Bødtker 
from the NFM Group.  Photo: MilitærTeknikk

Maritime Robotics is a provider of unmanned solutions for maritime operations. 
In the picture is Eirik Evjen Hovstein.  Photo: MilitærTeknikk

Bell Helicopters have not been represented in Norway during recent years, byt 
are now represented by Norwegian Aviaton & Defence Group AS (NADG).
From the left, Thor Adriansen, Ole Petter Bakken and Anders Trondsen Rosnes. 
 Photo: MilitærTeknikk
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Some 90 delegates took 
part in the conference 
programme, and the 

 exhibition was also eagerly 
 visited by defence personnel 
stationed at Jørstadmoen.

Colonel Knut Ivar Rønning 
from CyFor – CyDef – gave his 
views on the various challenges 
that the Cuber defence is  facing 
in the current situation. The 
need for a structure that can 
be sustainable over time was 
 underscored, along with the fact 
that one main challenge to the 
cyber defence is that materiel 
projects take too much time to 
implement. 

– We need to put in 
place a smoother process and 
a  financing system which 
 promotes faster and more 

military and civilian sectors is 
what is frequently referred to as 
the “Total Defence”. Johansen 
opened by stating that the total 
defence came through during 
Exercise Trident Juncture, and a 
great deal functioned very well. 

– But we also noted that 
there are significant cultural 
differences between the  civilian 
and the military  players in 
the total defence. We see this 
in particular in the area of 
 security, and not least within 
the  cyber domain. Civilians 
often show seriously lacking 
under standing of these issues, 
not least  because requirements 
of cyber security often carry 
 extra costs. Therefore, we of 
the  Defence have a challenge 
and a job to do  versus our ci-

 efficient procurement  processes, 
was Rønning’s conclusion.

Brigadier Halvor Johansen 
presented operative  challenges 
and experiences from the 
 exercise Trident Juncture, held 
mainly in Norwegian territories 
last autumn, and centred his 
presentation on how well the 
total defence functioned  during 
the exercise. Trident Juncture 
involved more than 40,000 
soldiers, 10,000  vehicles, 120 
aircraft and 40 naval vessels 
from all of NATO.  Additionally, 
a great number of civilian 
 Norwegian units partici pated 
in the exercise, from health 
 services and  hospitals to 
 police and communication/ 
transportation authorities, etc. 
This collaboration between the 

vilian co- operating  partners. 
Our  challenge is not least 
the huge number of  different 
systems with the  different 
 contributors to the total de-
fence,  particularly with regard to 
achieving  secure  communication 
and the  exchange of  classified 
 information between the 
 various players. It is likely that 
we need to reduce the  number 
of  different systems in order 
to achieve rapid and  secure 
 exchange of information. How-
ever, cutting back on the number 
of systems used by the different 
players in the total defence is 
clearly a demanding process. 

Johansen concluded by 
highlighting another important 
issue with regard to the total 
defence.

– How can we achieve ro-
bust, wireless communication 
in a scenery where the enemy 
has deployed vast resources in 
the area of electronic warfare 
and jamming, was the rhetori-
cal question raised by Johansen 
in conclusion. 

TECHNOLOGY DAYS WITH CYBER DEFENCE
The “Technology Days with Cyber Defence” event took place at the 
Jørstadmoen camp in mid-May. One primary purpose of the technology 
days is to give the users in the defence sector the opportunity to meet 
with the industry. Like before, the event was in two parts, consisting 
of a conference programme as well as an exhibition where the industry 
presented their goods and services.

Saab represents the Watchcom company in Scandinavia. Watchcom provides an 
advanced “computer game” called Project Ares, which is used to train personnel in 
the countering of cyber-attacks. Users will experience being led into the fighting 
of computer attacks that are very similar to real-time cyber-attacks. In addition 
to the protecting of own systems and installations, users may also be tasked with 
counter-attacks against enemy systems. – Several of the defence personnel have 
been here to have a go at the role of cyber-defender, says Christopher Kiønig of 
Watchcom AS, adding that many have expressed surprise at how realistic and 
demanding this “computer game” really is.  Photo: MilitærTeknikk

Martin Panes Furuseth from T&G Elektro AS at Høvik SW of Oslo is here 
 showing a Fiber Optical Flexible Routing Assembly (FOFRA) developed by 
T&G Elektro, with the advantage of being markedly lighter and more compact 
than similar products on the market.  Photo: MilitærTeknikk
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Atle Sægrov from Radionor Communications is presenting the company’s 
Phased array panels with radio transceiver and antennas. The panels from 
 Radionor are significantly lighter and smaller than competing products with 
similar capacities.  Photo: MilitærTeknikk

Åsmund Bakke from Obsima Technology AS presented a broad spectrum of 
products.  Photo: MilitærTeknikk

Espen Disch Thorvaldsen and Martin Aas from Kongsberg Defence & Aerospace are showing a connection unit for air defence systems, developed by their company. 
Photo: MilitærTeknikk
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Øivind Mandt, section 
chief for the National 
Security Authority 

NSM, opened the seminar by 
providing a description of the 
risk image and the  cyber threats 
that are the most  prevalent 
 today, and mentioned among 
others weak security manage-
ment, lacking  personnel 
 security, inadequate  protection 
of important information and 
 information systems, plus 
the fact that commerce to an 

 increasing extent is providing 
services and equipment to sup-
port vital  societal functions.

– And the players behind 
these threats have become more 
and more professional, Mandt 
went on to explain

– There are still kids  hacking 
for fun, but lurking  behind 
any incident of a more  serious 
 nature are the heavy inter-
national players, like  foreign 
powers or advanced criminal 
organisations. And these pro-

fessional payers are typically 
targeting our political leader-
ship, defence, economy, defence 
industry and high technology, 
as well as critical infrastructure 
and the odd random victim.

National Cyber 
 Security Centre and 
huge investments
In the autumn of 2018, the NSM 
established the National Cyber 
Security Centre, and through 
the Defence Project P2950 
preparations will be made for a 
joint operative analysis platform 
between the defence sector and 
the National Cyber Security 
Centre. Defence Project P2950 
has an investment framework of 
497 million NOK, and  further 
encompasses development of 
automated sharing of threat 

information, development of 
automated malware analysis, as 
well as tools to provide an over-
view of vulnerabilities in critical 
infrastructure, explained Mandt 
in conclusion.

“Everybody is into 
 intelligence gathering”
Martin Bernsen from the 
 Politiets Sikkerhetstjeneste – the 
Police Security Service – opened 
his presentation by noting that 
intelligence gathering is some-
thing that all nations are do-
ing. Bernsen cited the Snowden 
revelations and the huge media 
coverage about the way the US 
had been monitoring Angela 
Merkels telephone. The media 
outrage was rather less intense a 
few months later, when it trans-
pired that German intelligence 
had been doing the same kind 
of surveillance against the USA.

– Briefly, then, everybody is 
into intelligence gathering, but 
our focus in the PST is  directed 
towards the countries and 
the environments with which 
we are not sharing a security 
 political co-operation.

Bernsen also mentioned 
the new national security laws 
in China, compelling  Chinese 
citizens and  businesses to 
co- operate fully with the 
 authorities. The law provides 
an even firmer foundation for 
Chinese authorities to demand 
of Chinese individuals and 
 organisations that these shall 
contribute to the intelligence 
gathering. Of particular rele-
vance is the exertion of pressure 
on Chinese citizens abroad, 
Bernsen explained, adding that 
a typical form of pressure may 
be sanctions and threats against 
family members at home.

– The scope of the intelli-
gence gathering activities  directed 
against Norway has increased 
steadily over recent years, and in 
our view, the greatest threat lies in 
data theft via cyberspace, Bernsen 
concluded. 

SEMINAR ON CYBER-THREATS
The threats in cyberspace, from cyber-attacks 
targeting important societal functions to data 
burglary and information theft, have become a 
daily occurrence. For businesses in the defence 
sector, cyber-attacks and classified information 
on the loose may have fatal consequences. 

  As of January 1st of this year, 
a new Security Act came into 
force in Norway. 
  The purpose of the new Act is 
to improve the legal basis for 
protecting national security 
interests, explains Carsten 
Rapp of the solicitors BDO 
Advokater AS, adding that in 
the new Act, its purpose is 
subject to a fuller and more 
precise description compared 
to the earlier laws.

  What is important for the 
 industry to note is that the new 
Act encompasses not only pub-
lic government organisations, 
but also providers of  security 
classified procurements, 
whether the provider gains 
access to or is itself providing 
security graded information, 
or gets access to protection- 
worthy facilities or infra-
structure. And the Acts  applies 
even if no mention of this has 
been made in the supplier’s 
contract, Rapp emphasised.
  Furthermore, the new Act 
may also be applicable to all 
or part of other enterprises, 
as subject to the Ministry’s 
decision. Any such  decision, 
however, will require the 
fulfilment of a number of 
preconditions, said Carsten 
Rapp in closing.

NEW SECURITY ACT 

Carsten Rapp of the solicitors BDO 
Advokater AS.  

Photo: MilitærTeknikk

Øivind Mandt, section chief for the 
National Security Authority NSM 

Photo: MilitærTeknikk

  NorCERT is a department 
within the NSM, and the 
NorCERT operations centre 
is the primary tool of NSM to 
manage serious computer 
attacks against societally 
critical infrastructure and 
information. 
  NSM NorCERT operates and 
manages a national  sensor 
network on the Internet; 
Varslingssystem for digital 

infrastruktur (VDI, or Digital 
Infrastructure Alert System). 
  The operations centre is 
manned 24/365, and handles 
several thousand incidents in 
a year. 
  For alerts regarding ICT 
incidents, the centre may be 
contacted by e-mail:  
norcert@cert.no or by  
telephone: 02497, or from 
abroad, +47 23 31 07 50

NORWEGIAN COMPUTER EMERGENCY 
 RESPONSE TEAM (NORCERT)
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Stephen Knight of the 
Washington-based law 
firm Smith Pachter 

 McWhorter PLC was back at 
this year’s seminar as one of 
the keynote speakers, this time 
joined by his colleague Laura A. 
Semple.

For openers, Knight 
 suggested that Americans in 
general may be somewhat 
more conflict-oriented than 
Scandinavians, who are more 
geared towards an attitude of 
 consensus. – And I also feel that 
Scandinavians might be well 
 advised to suppress some of 
their consensus-orientation in 
their interfacing with American 
authorities. 

Knight also emphasised the 
importance of reading carefully 
every detail in the contract and 
attendant documents. Even 
contract elements that may be 
perceived as standard boiler-
plate should be  thoroughly 
read and understood,  because 
 contracts with American 

businesses have  incurred huge 
losses for the simple reason of 
not understanding the signifi-
cance of the Contracting Officers 
and their function.

The FAR makes a general 
distinction between two main 
types of contracts: Fixed price 
contracts and Cost reimburs-
able contracts. Knight explained 
the circumstances in which 
each type is used. In addition, 
the rules applying to the so-
called Commercial Items were 
reviewed.

Amendments to the 
contract
Laura A. Semple, also from 
the law firm of Smith Pachter 
 McWhorter, opened her address 
by noting how any contract with 
the US Government is quite 
 different from the usual busi-
ness to business contracts. As an 
 example, Semple mentioned that 
in certain cases, the US Govern-
ment may simply amend your 
contract without obtaining your 
consent. Semple explained, 
 however, that this would only 
 apply in isolated cases, and that 
in most cases, there would have 
to be consent from both sides 
for an amendment to take effect, 
even when one of the parties is 
the US government.

govern ment agencies do not 
generally  contain any such 
thing as standard phrases. 

– And, emphasised Knight, 
– if you haven’t yet got your own 
personal copy of the FAR rule 
book, you must do so immedi-
ately. Anyone looking to work 
within this field should have 
his or her own personal copy, 
with the possibility to make 
own  remarks, underscores and 
 highlights as required.

Another issue worth  noting 
is that the US Government 
 abhors any kind of risk, and in 
any government contract, the 
authorities will attempt to shift 
all risk to the supplier side. 
Likewise, the main supplier will 
in his turn attempt to assign the 
risk to the subcontractors.

In his review of the FAR 
rules, Knight explained the im-
portance of understanding the 
role and the functions of the 
Contracting Officer. This is a key 
function in any  contract with 
any US Government  agency, and 

Cyber Security will 
 become a DFARS 
 requirement
Knight also addressed the  topic 
of the suppliers’  cyber security 
and held that this would be 
appearing as a  requirement as 
part of the DFARS in the very 
near future. Of course, there 
are some judicial  challenges, 
including the laws and 
regulations on cyber security 
 differing significantly between 
Europe and the USA, but 
my recommendation to any 
business planning to supply 
the American military is to start 
planning even now for this to 
become a contractual demand. 
And under this heading, we 
should also expect that the 
demands of cyber security will 
penetrate down to the sub-
contractor level. 

FAR/DFARS TRAINING SEMINAR
For the fourth time, FSI arranged a FAR/
DFARS seminar on the rules for contracts with 
American government agencies. More than 
100 delegates had announced their attendance, 
from Norway as well as Sweden, Denmark, 
Belgium, Finland, and the USA. 

  The Federal Acquisition 
Regulation (FAR) is the 
 principal set of rules, policies 
and procedures US federal 
agencies use for acquisitions.
  In addition, each government 
agency may issue an agency 
acquisition supplement to the 
FAR, and the Defense Federal 
Acquisitions Regulations 
supplement (DFARS) is one 
of several supplementary 
 regulations issued by US 
federal agencies.

FACTS AND FIGURES

FAR and DFARS is a substantial rule book, and any lacking understanding of the rules could in a worst case inflict huge financial losses on suppliers. The FSi has 
therefor even this year arranged a two-day seminar on FAR/DFARS. The photo shows some of the keynote speakers during the seminar. Laura A. Semple from the law 
firm of Smith Pachter McWhorter, Barbara Michael from Perspecta Inc., Ove C. Norseth from Kongsberg Defence & Aerospace, Lonnie Myklebust from Nammo, and 
Stephen D. Knight from Smith Pachter McWhorter.  Photo: MilitærTeknikk
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This year as well, the 
technology days were in 
two parts: one exhibit 

section where both the  industry 
and the Army were able to 
show off their capabilities, and 
a  seminar part where speakers 
from both Army and industry 
were able to present a series of 
different topics.

The seminar part was opened 
by Colonel Knut Simen  Skaret, 
deputy commander at the Army 
Weapons School ((HVS). He 
 noted in his address that the 
Chief of the Army in 2018 issued 
a plan for industrial collabo-
ration. Basis for the plan is that 
the Army should support the 
Norwegian defence  industry, 
and that the Army through 
 dialogue with the  defence 
 industry should contri bute to 
the development of  products 
that are in line with the needs 
and requirements of the Army. 
Skaret  continued to  emphasise 
that the purpose of the plan is to 
 enable the Army to influence the 
 materiel develop ment among the 
 Norwegian defence industry, so 
that the  industry might  support 
our  future needs, while at the 
same time the Army should 
be  perceived as a constructive 
 partner in materiel development.

Skaret concluded by saying 
that this year’s technology days 
at Setermoen offers a welcome 
opportunity for the Norwegian 
defence industry to become 
more closely acquainted with the 
Army, located as they are right in 
the middle of one of the Army’s 
core regions.

The Army  
towards 2040
Army 2040 is a programme 
whereby it is attempted to 
 ana lyse what capabilities the 

ment is proceeding at today’s 
rapid pace, and new technology 
is always  creating new possi-
bilities, so that  possible conflict 
scenarios may be fundamentally 

Army will need over the years to 
come. The purpose of this effort 
is to take the long view ahead, 
and then establish something 
that will endure for many years 
into the future.

– In the 2040 programme, 
we have diverted from the 
scenario-based thinking that 
was previously the foundation 
used for analysing the capa-
cities required, opened Lt. Col. 
Alf Birger Enger from the HVS. 
In scenario-based analysis, one 
conjures up different conflict 
scenarios, and tries to envision 
what will be required against 
an opponent that appears 
in these imagined scenarios.  
But the weak point of the 
 scenario-based thinking is that 
the enemy might do something 
completely different from the 
conjectures on which we are 
basing our analyses. Not least 
when the technological develop-

changed over the course of just 
a few years.

– We have therefore devel-
oped a method of establishing a 
fixed point in the shape of secu-

The Army wishes closer collaboration with the industry. A prime example of such collaboration is Saab’s participation in the 
operating of the Army’s tactical training capacities. The picture shows from the left, Thomas Stene and Østen Alqvist, both 
from Saab. Further from Assault Squadron 3; Uttian, Valstad and Dedichen in equipment instrumented for practice in the 
tactical trainer.  Photo: MilitærTeknikk

NorLense manufactures, among others, tents based on pressurised air in the 
 supporting arches, and has recently entered into a frame agreement with the 
 Defence. – We recommend checking the air pressure every two weeks, but we 
have had tents standing up without re-pressurising for over half a year, says 
Svein Bjarne Olsen (left) and Kurt Johan Johansen. Photo: MilitærTeknikk

SETERMOEN, JUNE 13TH AND 14TH

TECHNOLOGY DAYS WITH THE ARMY
For the third time, the FSI arranged Technology Days with the Army. This year’s event took 
place at the Setermoen camp in Troms county, and together with the Army, a considerable 
amount of effort had been put into creating a very good and informative programme. 
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rity-political expectations that we  consider 
impervious to significant change even in 
the quite long perspective, Enger went on 
to explain. Based on these security- political 
expectations, we have looked at what will 
be the task of the Defence in ensuring 
the attainment of these expectations. And 
from this, we are moving along to look at 
what we wish to accomplish, to what ends 
and purposes, involving which required 
 capacities, and not least – what may be the 
consequences of gaps or omissions in the 
structure.

Our focus is at the outset on what 
needs to be resolved, more than on how it 
is to be resolved. And from this basis, the 
 analysis takes the shape of a logical tree 

structure where it is shown what capacities 
the  Defence must have to fulfil the security-
political expectations.

Brigade North moving  
to full mechanisation
Colonel Ole Kristian Karlsen, deputy 
 commander for Brigade North, presented 
the Brigade and underlined the significance 
of the mechanisation work currently  taking 
place in the Army. It is quite likely that at 
least the 2nd Battalion, which today is a 
light infantry battalion, will be a lot more 
mechanised over the time to come.

Karlsen also pointed to today’s 
 conscripts as the Army’s legacy and a 
 formidable resource for the Defence. Today, 

conscription is to all intents and purposes 
a voluntary matter, and this has in turn led 
to the current lot of conscripted soldiers 
 having a high degree of motivation. 

– While sergeants and officers used 
to have to bully the soldiers along, the 
 situation today is one of almost  having 
to hold them back, remarked Karlsen 
 pointedly. Karlsen also remarked that 
with the modern  materiel at our disposal 
today, the amount of required training of 
 conscripts has gone up markedly.

 – In recent plans, there is an opening 
for increasing the conscription time to 16 
months, and this represents an option we 
should absolutely consider, said Karlsen in 
conclusion. 

Colonel Ole Kristian Karlsen pointed out what a 
formidable resource the conscripts are for the Army.
 Photo: MilitærTeknikkColonel Knut Simen Skaret (left) and Lt. Col. Alf Birger Enger.  Photo: MilitærTeknikk

Grenadier Gravdal (left) and Grenadier Opdal from the Armoured Battalion presented one of the Army’s 
new CV90 Armoured Combat Vehicles.  Photo: MilitærTeknikk

Lieutenant Vembstad showed the antenna for one 
of the communication squad’s node units.
 Photo: MilitærTeknikk
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Scanmatic was established in 1971 in 
Kilsund near Arendal (on the southern tip of 
Norway). The head office remains in  Arendal, 
while the company also keeps offices in 
Stockholm and at Ås (south-east of Oslo).

Today, the company has about 200 em-
ployees, and the turnover was approximately 
NOK 650 million NOK (70 MEUR) in 2018.

Scanmatic is owned by Arendals 
 Fossekompani ASA AFK with 66%, and 
 employees owning 34%, with a customer 
base in has the transport sector, defence and 
energy as well as offshore and marine.

Defence
Within the defence sector, Scanmatic 
 delivers among other things technical 
 infrastructure on radar facilitation, sonar 
test, calibration and training systems, Multi 
Positioning System (MPS) for test and 
 calibration of naval vessel navigation and 
target acquisition systems, communications 
systems and sensor technology. 

Scanmatic has long and wide experience 
in hydro-acoustics and offers some unique 
niche products that are used by the Norwegian  
Navy and NATO among others. 

Competence:
Scanmatic offers expertise for de veloping 
robust, industrial solutions within: 
 Instrumentation, automation and  control 
systems, data communication, hardware 
and software development as well as 
 installation and commissioning.

Scanmatic’s standing as a  
member of the FSi:
We joined the FSi in 2017, after a few years 
absence.

Why maintain the  
membership in FSi:
We experience that the FSi member-
ship gives us a possible access to both 
 national and international players within 

the armed forces and defence industry. 
In  addition we believe FSi represents 
an  important support regarding foreign 
companies  offset obligations towards 
Norway. 

Scanmatic designs, makes and delivers complete instrumentation and communication solutions for 
professional industrial customers. Scanmatic is an independent system supplier and are free to choose 
components and can thus tailor the optimal solution with regard to functionality, quality and price.
The company can take total responsibility in the entire process from design to a fully commissioned system 
(“turn-key solutions”). Scanmatic offers services in the development of custom technology solutions in 
sensor technology, embedded solutions and applications. Scanmatic carry out small and large development 
projects from preliminary studies to complete product development, industrialization and serial rollouts.

FSi SMB CORPORATE PRESENTATION:

THE SONCAT BUOY
Sonar Calibration and Training System (Soncat) is a  simulated 
target system for testing sonars at sea. Sonars can be  active, 
passive mode of active sonars and sonar intercept. The 
system consists of two main parts:
•  A GPS-positioned, battery operated buoy, containing 

all necessary electronics for amplifying signals from the 
hydrophone, and transmitting data to the SONRAS Control 
System (SCS).

•  A PC-based SCS on board the ship or offshore installation 
for the control of buoys and settings, and presentation of 
received data.

The two units communicate using a radio link. The range and 
bearing of the ship radar can also be checked combining the 
radar reflector echo with the GPS position of the buoy.

USS Harry S. Truman and the KNM Skudd during the NATO exercise Trident Juncture 2018. NATO has 
been using hydro-acoustic measurement equipment from Scanmatic for 25 years for testing the accuracy of 
sensors and instrumentation on NATO naval vessels. Photo: FMS
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1.4 Administrasjonen
Terje Nylund ble tilsatt som seniorrådgiver i FSis administrasjon fra og med 1. september 2018.
Pr. 31. 12. 2018 består FSis administrasjon av:

Torbjørn Svensgård Administrerende direktør
Mari Ulstein Direktør kommunikasjon og forretningsutvikling 
Tom Ivar Stie Seniorrådgiver 
Terje Nylund Seniorrådgiver 
Stein Ivar Eriksen Seniorrådgiver  (Brigader(p)) (innleid konsulent på timebasis)

1.1 Medlemsutvikling

Pr 31.12.2018 har Forsvars- og 
sikkerhetsindustriens forening (FSi) 
139 medlemmer. Medlemsoversikt
følger som vedlegg 1. Det har vært 
noe rotasjon i medlemsmassen,
men antall medlemmer har det siste
året vært stabilt i overkant av 135. 
Det vurderes fortsatt å være 
potensiale for nye medlemmer.

1.1.2   Ny medlemsbedrift i
Kategori I - NFM Holding AS

Ekstraordinær generalforsamling 30.
november 2018 godkjente NFM Hold-
ing AS sin søknad om medlemskap i
kategori I fra 1. desember 2018.
Samtidig besluttet generalforsam-

foreningens styre og har ikke stemme-
rett på generalforsamlingen. 

Medlemsavgiften for Kategori IV 
forhandles mellom styret og det
enkelte Kategori IV-medlem og
fastsettes av generalforsamlingen 
for ett år av gangen.

Etter søknad ble Norwegian American
Defense and Homeland Security 
Industrial Council (NADIC) innvilget
medlemskap i Kategori IV fra 
1. desember 2018.

1.2 Styret

Styret har i 2018 avholdt 6 ordinære
møter, hvorav ett i sammenheng med
en ekstra dag til styreseminar.

lingen å akseptere anmodningen 
fra Rheinmetall Norway AS, om å 
fratre som kategori I medlem fra 
samme dato.  

1.1.3   Ny medlemskategori
(Kategori IV) og nytt medlem i
Kategori IV – NADIC

Ekstraordinær generalforsamling 30.
november 2018 vedtok å opprette en
ny medlemskategori, Kategori IV.   For-
målet med denne medlemskaps-
kategorien er å gjøre det mulig for
selvstendige foreninger/interesse-
organisasjoner som har som formål å
styrke norske leverandørers muligheter
i forsvarsmarkeder utenfor Norge å
være medlem i FSi. Medlemmer i
kategori IV kan ikke velges til 

1.3 Valgkomitéen
Valgkomiteen for perioden 2018-2019:
Leder: Ole Martin Grimsgaard Styreleder T&G Elektro AS
Medlem: Stein-Roger Fiskum Direktør forretningsutvikling Kitron AS
Medlem: Roar Langen, Direktør forretningsutvikling Aircontact Group AS

FSi styre pr. 31. desember 2018:
Kjell Kringsjå SVP Business Development Nammo AS (Styreleder)
Gudmund Kjærheim Administrerende direktør FLIR UAS AS (Nestleder)
Leiv Inge Steig Markedsdirektør KDA AS
Tom Tuhus Administrerende direktør Thales Norway AS
Carl F. Sejersted Bødtker Styreleder NFM Group AS
Erlend Skjold  Administrerende direktør Chemring Nobel AS
Ola Tronrud Administrerende direktør Tronrud Engineering AS

Vara
Ivar Flage Direktør forretningsutvikling KDA AS (personlig vara for Steig)
Jens Petter Dieseth                 VP Business Development Nammo AS (personlig vara for Kringsjå)
Stian Kjensberg Direktør forretningsutvikling Thales Norway AS (personlig vara for Tuhus)
Walter Øverland Administrerende direktør NFM Group AS (personlig vara for Bødtker)
Christian Fuchs Markedssjef TINEX AS (1. vara for kategori II/III) 
Yngve Hæreid VP Power and Defence  Comrod AS (2. vara kategori II/III)
Egil Simonsen Daglig leder Electronicon AS (3. vara kategori II/III)
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JURIDISK KONTRAKTS-
RELATERT UTVALG

FSi´s organisasjon 
pr 31. desember 2018

STYRET

PROGRAMUTVALG

LANDSYSTEMER

LUFTSYSTEMER

SJØSYSTEMER

CYBER / IKT

AD HOC GRUPPER

KAMPFLYUTVALG

U-BÅTUTVALG

1.5.1 Anskaffelsesprosjekter

Som et ledd i arbeidet med oppfølging
av Forsvarets anskaffelse av F-35 kamp-
fly og nye ubåter, har FSi opprettet
egne utvalg for kampfly og ubåter. 
Utvalgene er kontaktpunkt og
samtalepartner for myndighetene 
når det gjelder industriplanen for 
anskaffelsene. Utvalgene ivaretar 
FSi sin representasjon i Forsvars-
departementets ulike fora for å påse
gjennomføringen av industri-
strategiene for F-35 og nye ubåter.

1.5.2   Utvalg for juridiske og
kontraktsrelaterte spørsmål

FSi blir i økende grad involvert i saker
som krever juridisk og/eller kontrakts-
relatert kompetanse. Styret har derfor
etablert et utvalg for juridiske og kon-
traktsrelaterte spørsmål. Utvalget er
lagt under FSis administrasjon som et
rådgivende organ og trer i funksjon når
det er et konkret behov etter anmod-
ning fra administrasjonen.

1.5.3   Eksportkontrollutvalget

For å styrke foreningens kompetanse
om praktiseringen av eksportkontroll-
regimet og foreningens evne til å 

forsvarsindustriell strategi viderefører
og tydeliggjør strategien fra den 
forrige meldingen på dette området. 
Implementeringen av strategien gir 
føringer for den videre utviklingen av
støttegruppene, og understreker at de
er en arena for gjensidig informasjons-
utveksling mellom forsvarssektoren 
og forsvarsindustrien i Norge, og et
forum for innhenting av synspunkter i
forbindelse med forsvarsindustrielle
vurderinger. Mandat for utvalgene og
oversikt over medlemmene finnes i
vedlegg 6 og 7.

1.7  SMB - utvalg
Mange små og mellomstore bedrifter
opplever at det er utfordrende å få
markedsadgang til forsvarsmarkedet,
både nasjonalt og internasjonalt.
Samtidig er det krevende å få 
finansiering av utviklingsaktiviteter. 
FSi har derfor opprettet et eget utvalg
for små og mellomstore bedrifter i 
foreningen. Utvalgets målsetting er 
å bidra til å bedre SMBenes ramme-
betingelser og på den måten øke
mulighetene for markedsadgang. 
Utvalget skal også støtte administ-
rasjonen i dialogen med Forsvarets 
organisasjon, seg imellom og mellom
SMB-bedriftene og de store bedriftene,

formidle informasjon og gi råd til
medlemsbedriftene i generelle spørs-
mål om lover, forskrifter, retningslinjer
for eksportkontroll og praktiseringen
av disse, er det opprettet et eget utvalg
for eksportkontroll. Utvalget er under-
lagt FSis administrasjon og består av
inntil seks representanter fra FSi
medlemsbedrifter. 

1.6  Programutvalgene
St. meld nr. 38 (2006- 2007) Forsvaret
og Industrien – Strategiske partnere,
hadde som forutsetning at det skulle
etableres støttefunksjoner, såkalte 
støttegrupper, innenfor hvert av FDs
investeringsprogrammer. Dette ble
videreført i Meld. St. 9 (2015-2016) 
Nasjonal forsvarsindustriell strategi,
med et justert mandat. Program-
utvalgene under FSi er sammensatt 
av representanter fra FSi medlems-
bedrifter. Utvalgene er inndelt tils-
varende FDs støttegrupper og er FSis
grensesnitt mot investeringspro-
grammene. Utvalgene er både et 
verktøy for å støtte administrasjonen 
i dialogen mot investerings-
programmene, og en mulighet for 
interesserte bedrifter til å engasjere
seg aktivt i foreningens arbeid.
Stortingsmeldingen om nasjonal 

1.5 Ad Hoc grupper

EKSPORTKONTROLL 
UTVALG

NORAMB 
WASHINGTON DC

ADMINISTRASJONEN

 
  Organisasjonskart 2018

SMB UTVALG
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1.9  Tilknytning
FSi er samlokalisert og samarbeider
med NHO slik at FSi kjøper tjenester fra
NHOs administrasjon. NHO ivaretar
den formelle funksjon som arbeids-
giver for administrasjonens ansatte.

1.10  Samarbeidsorganer
og samarbeidspartnere
FSi samarbeider med en rekke 
organisasjoner og offentlige etater,
som f.eks. FD, FFI, FLO, UD, NHD og
Innovasjon Norge. FSi har inngått en
generell samarbeidsavtale med Norsk
Militært Logistikkforum (NMLF) og
med advokatfirmaet Arntzen de 

Besche om juridsik bistand til FSis
medlemsbedrifter.

I 2018 ble det innledet dialog med
Norsk industriforum for romvirksomhet
om et tettere samarbeid.

1.11 Økonomi
Generalforsamlingen besluttet å holde
medlemsavgiften for 2. halvår 2018 og
første halvår 2019 uendret fra
2017/2018 for Kategori I, II og III.  

Ekstraordinær generalforsamling
fastsatte medlemsavgiften for Kategori
IV etter anbefaling fra Styret.

samt bidra til økt kompetanse hos
SMBene om Forsvarets investerings-
konsept. Mandat for utvalget finnes 
i vedlegg 8.

1.8  Defence Industrial
Counsellor ved NORAMB
Washington D.C.
Stillingen som Defence Industrial
Counsellor ved Den norske ambas-
saden i Washington D.C. ble videreført 
i 2018. Stillingen finansieres av 
Forsvarsdepartementet, Innovasjon
Norge og FSi. Formålet er å støtte norsk
industris aktiviteter i det amerikanske
forsvarsmarkedet. Einar Gustafson har
hatt stillingen siden 2012.

Kategori I  -  medlemsavgift pr år:
KDA AS Kr 734 885,-
Nammo AS Kr 572 392,-
Thales Norway AS Kr 409 900,-
NFM Group AS Kr 409 900,-

Kategori II  -  medlemsavgift pr år:
II A: Medlemsbedrifter med antall ansatte over 200 og 

med andel av omsetningen i forsvar og samfunnssikkerhet  lik 10% eller mer Kr 98 986-

II B: Medlemsbedrifter med antall ansatte over 80 Kr 65 828,- 

II C: Medlemsbedrifter med antall ansatte 10 – 80 Kr 40 988-

Kategori III medlemmer  -  medlemsavgift pr år:
Små bedrifter (enkeltmannsforetak og bedrifter med færre enn 10 ansatte) Kr 24 715,-

Kategori IV  -  medlemsavgift pr år:
Selvstendige foreninger/interesseorganisasjoner som har som formål å styrke 
norske leverandørers muligheter i forsvarsmarkeder utenfor Norge Kr 922 856,-

1.11.2  Hovedtall for 2018 
Driftsinntekter Kr 22 964 000,-
Driftsutgifter Kr 22 804 000,-
Driftsresultat Kr 159 000,-
Sum finansposter Kr -257 000,-
Årets resultat: Kr -98 000,-
Egenkapital pr. 31.12. 2018: Kr 11 784 000,-

1.11.2.1  Plassering av
egenkapital

FSi har over tid opparbeidet en tilfreds-
stillende egenkapital. Egenkapitalen
var frem til medio 2018 plassert i bank-
innskudd som med gjeldene rentenivå
gir negativ realavkastning.  Styret 
har derfor besluttet at en andel av 

foreningens egenkapital plasseres i
NHOs Landsforeningers fond med sikte
på å oppnå en bedre langsiktig 
avkastning.

Landsforeningsfondet har en forvalt-
ningskapital på ca. 800 millioner kroner
i form av innskudd fra landsforeninger
og andre organisasjoner i NHO felles-

skapet. Fondet forvaltes NHO-finans
som forvalter en investeringsportefølje
med en samlet verdi på om lag 
8 milliarder kroner på vegne av NHO 
og medlemmer av NHO-fellesskapet.
De aller fleste foreninger i NHO har en
betydelig kapitalreserve plassert i
fondet. Fondet er aktivt forvaltet og
følger samme investeringsstrategi som
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2  AKTIVITETEN I 2018 
De viktigste aktivitetene i 2018 
har vært: 

• Implementeringen av «Nasjonal 
Forsvarsindustriell strategi», 
Meld S nr. 9 (2015 - 2016)

• Bidrag til næringsstrategiske 
vurderinger/ industrielle analyser av 
investeringsprosjekter i Forsvaret 
og oppfølging av resultatene

• Videreføring av dialogen mellom 
industrien og Forsvaret gjennom 
høynivågruppen, nasjonal kontakt-
gruppe, programområdenes 
støttefunksjoner og 
FMA-dialogforum 

• Bidrag til FFI rapport om 
videreutvikling av forsvars-
sektorens innovasjonsmodell – 
trekantmodellen versjon 2.0

• Innspill til arbeidet med å ferdigstille 
"Strategi for beskyttelse av norsk-
utviklet forsvarsteknologi" 

• Utgivelse av to nye publikasjoner:

• "En trygg partner - Hvorfor 
eksporterer vi forsvarsmateriell"

• "Forsvarsevne, innovasjon, 
ringvirkninger"

• Gjennomføring av fire program-
konferanser med Forsvars-
departementets investerings-
programmer

• Bidrag til industriplanen for 
anskaffelse av nye ubåter til 
Sjøforsvaret 

• Bidrag til arbeidet med å styrke norsk 
industris muligheter innenfor drift og 
vedlikehold av F-35

• Oppfølging av EUs initiativer på 
forsvarsområdet for å ivareta norsk 
forsvarsindustris interesser overfor 
norske myndigheter og EU

• INFO/ERFA- konferansen 2018

• Leverandørseminar og FSi-messe 
på Akershus Festning

• Planlegging og gjennomføring av 
seminarer i Riga, Vilnius og Tallinn i 
forbindelse med Kronprinsparets 
offisielle besøk til de baltiske land 
i april

• Planlegging og gjennomføring av 
bilaterale industriseminarer med 
Tyskland i Berlin og UK i Oslo

• Planlegging og gjennomføring av 
norsk fellesstand på forsvarsutstil-
lingen MSPO 2018 i Kielce i Polen 
i samarbeid med Forsvars-
departementet 

• Planlegging og gjennomføring av 
fellesstands på de internasjonale 
forsvarsutstillingene ILA 2018 i Berlin, 
Tyskland, Eurosatory 2018 i Paris, 
Frankrike, Farnborough International 
Airshow 2018 i Farnborough, UK og 
EURONAVAL 2018 i Le Bourget, 
Frankrike

I løpet av året er det gjennomført en
rekke seminarer, kurs og konferanser.
Foreningens tilbud og aktiviteter 
utvikles kontinuerlig i takt med
medlemmenes og myndighetenes
etterspørsel.

Administrasjonen har gjennomført
virksomheten i samsvar med styrets 
føringer. 

2.1  Myndighetsdialog 
Det har i løpet av året vært gjen-
nomført flere møter med politisk 
ledelse i Forsvarsdepartementet og
partigrupper på Stortinget. 

FSi deltok på høring i Stortinget om
Stortingsmeldingen om eksport av 
forsvarsmateriell.

FSi sine programutvalg har gjen-
nomført regelmessige møter med 
Forsvarsdepartementets program-
områder gjennom året. Dialogen i 
støttegruppene er styrket i løpet av
året, med særlig vekt på å berede
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Nøkkeltall
Forsvarsbedriftenes forsvarsrelaterte
omsetning i 2017 var på 16,3 milliarder
kroner. Av dette utgjorde leveranser 
til Forsvaret 3,5 milliarder kroner. 
Bedriftene meldte om 6700 årsverk 
i forsvarsrelatert virksomhet. 
Forsvarsindustriens direkte bidrag 
til nasjonal verdiskaping ligger på 
5 milliarder kroner i 2017. 

I tillegg bidro bedriftene til verdi-
skaping i andre næringer gjennom 
bestillinger av varer og tjenester
fra ulike underleverandører. Den 
forsvarsrelaterte eksporten var på 
til sammen 7,26 milliarder kroner,
hvorav 5,85 milliarder er utførsel av
varer og tjenester som krever eks-
portlisens. Til sammen ble det investert

1,37 milliarder kroner i ulike forsvars-
relaterte FoU-prosjekter i løpet av 2017.

Kilde: FFI-rapport 2018/01675 
“Forsvarsindustrien i Norge - 
statistikk 2017”.

NHOs konfliktfond.  Fondets målsetting
er å oppnå 2% avkastning over risikofri
rente.  Fondet er investert i Aksjer
(40%) og Obligasjoner (60%) og det må
forventes verdisvingninger.  Urealiserte
kursgevinster/tap vil derfor påvirke 
foreningens årsresultater så lenge 
foreningen er investert i fondet.

Regnskapsført urealisert avkastning 
på foreningens plassering i NHOs
Landsforeningers fond for 2018 var 
kr -236 000,-.  

1.11.3  Budsjett 2019 

For å kunne hevBudsjettet for 2019

legger opp til  et overskudd på 
kr 380 026,-. 

Det legges ikke opp til en økning 
av medlemsavgiften i 2019. 
(Vedlegg 5).

Rapport_Materie_18_Layout 1  10.04.2019  13.42  Side 5



7

FSI FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING
STYRETS ÅRSBERETNING

grunnen for at det gjennomføres 
forsvarsindustrielle vurderinger og
analyser av Forsvarets investerings-
prosjekter, slik at de industrielle
mulighetene avdekkes så tidlig som
mulig i etableringen av prosjektene.

I 2018 ble det arrangert fire program-
konferanser med Forsvarets inves-
teringsprogrammer, Land-, Sjø- Luft og
INI- systemer. Programkonferansene
har befestet sin posisjon som en viktig
møteplass for dialog mellom Forsvaret
og industrien. Et stort antall av
medlemsbedriftene deltar på disse 
arrangementene og Forsvarets del-
tagelse er svært god. Nytteverdien
vurderes som høy både av industriens
og Forsvarets deltagere. 

Den nasjonale kontaktgruppen for
norsk forsvarsindustri er videreført. 
Det ble gjennomført tre møter i 2018. 
Dialogen med Forsvarsmateriell (FMA)
gjennom FMA-dialogforum ble
videreført. Det ble gjennomført to
møter i 2018. 

FD sluttførte arbeidet med å etablere
en strategi for beskyttelse av norsk-
utviklet teknologi som FSi har 
bidratt med innspill til.

FSi deltok i arbeidet med, og ga innspill
til, revisjon av Forsvarets FoU strategi.

I lys av den globale utviklingen i 
Forsvarsmarkedet blir eksportkontroll-
regelverket, og praktiseringen av dette,
en stadig viktigere del av norsk 
forsvarsindustris rammebetingelser. 
FSi legger derfor stor vekt på å ha en
dialog med Utenriksdepartementet 
og gjennomførte i 2018 møter med 
embetsverket i departementet.  

2.1.1 Implementering av na-
sjonal forsvarsindustriell strategi
(Meld. St. 9 (2015 - 2016)) 

Gjennomføringen av den nasjonale 
forsvarsindustrielle strategien som
Stortinget behandlet i april 2016 ble
videreført i 2018.  

I etterkant av FDs operasjonaliserings-
skriv til Forsvarssektoren høsten 2016
er det iverksatt en rekke tiltak for å
gjennomføre strategien.

Den såkalte høynivågruppen, be-
stående av toppledere i Forsvars-

sektoren og industrien har møttes tre
ganger i løpet av 2018 for å drøfte
strategiske tema og problemstillinger
som er viktige for den videre ut-
viklingen av samarbeidet mellom 
Forsvaret og industrien. I regi av
gruppen ble det gjennomført en 
analyse av et antall case der Forsvaret
og industrien har samarbeidet tett 
om å ta frem materiell og systemer 
tilpasset Forsvarets behov.  Analysen
munnet ut i en FFI-rapport om
"Videreutvikling av forsvarssektorens
innovasjonsmodell – trekantmodellen
versjon 2.0" (FFI-RAPPORT 18/01936).
Rapporten, som ble lansert på et
seminar i Næringslivets hus i oktober,
gir anbefalinger om hvordan den 
etablerte samarbeidsmodellen kan
videreutvikles for også å legge til 
rette for samarbeid med innovative 
industriaktører som i utgangspunktet
ikke er etablert som leverandører til
Forsvaret.

Arbeidet med å avklare ambisjons-
nivået for de åtte teknologiområdene
som utgjør kjernen i den forsvars-
industrielle strategien ble videreført
med sikte på sluttføring i 2019.

Utkast til prosesser for gjennomføring
av forsvarsindustrielle analyser og
vurderinger ble utarbeidet i 2018. 
Disse er under utprøving i forkant av
full implementering.

FSi har fulgt opp og gitt innspill til disse
prosessene.  

2.1.2 Støtte til internasjonal
markedsføring 

For å kunne hevde seg i konkurransen 
i det internasjonale forsvarsmarkedet
og hjemme, er det avgjørende for 
industrien å ha solid støtte fra egne
myndigheter. Bedriftene og foreningen
er svært fornøyd med støtten norske
myndigheter gir til markedsføring 
av norske forsvarsprodukter 
internasjonalt. 

Samarbeidet mellom FSi og
myndighetene om markedsstøtte 
til eksport av forsvarsmateriell ble
videreført i 2018. Representanter fra
Forsvarsdepartementet og Forsvaret
deltok på en rekke utstillinger og
demonstrasjoner sammen med 
industrien og på industriseminarer 

arrangert av FSi i samarbeid med uten-
landske samarbeidspartnere. I 2018
støttet myndighetene blant annet 
aktiviteter i Australia, Canada, Estland,
Frankrike, Japan, Latvia, Litauen,
Malaysia, Polen, Storbritannia, 
Tyskland, og USA.   

2.2  Nye ubåter
Forberedelsene til anskaffelse av nye
ubåter ble videreført i 2018.  Tidlig i
2017 valgte Norge Tyskland som
strategisk samarbeidspartner for neste
generasjons ubåt og besluttet med
dette å anskaffe  ubåter fra det tyske
verftet tKMS.  Dette ligger an til å bli
den nest største anskaffelsen i 
Forsvaret noensinne med enn kost-
nadsramme på over 40 mrd. kroner.
Kontraktssignering er planlagt i 2019
med første leveranse i 2026 og siste i
2032 av til sammen seks ubåter av 
typen U212CD, fire til Norge og
to til Tyskland.

Undervannsteknologi er ett av de 
teknologiske kompetanseområdene
som den nasjonale forsvarsindustrielle
strategien definerer som en del av
Norges vesentlige sikkerhetsinteresser.
Videre er omfanget og varigheten av
prosjektet og levetiden, som til
sammen kan bli mellom 40 og 50 år, 
av en slik størrelsesorden at valget av
samarbeidsnasjon har strategiske 
implikasjoner som favner langt videre
enn selve ubåtprogrammet. Ubåt-
anskaffelsen er derfor helt avgjørende
for å sikre fortsatt styrking og
videreutvikling av en internasjonalt
konkurransedyktig norsk forsvars-
industri.

Høsten 2018 leverte det tyske verftet
sitt tilbud og en plan for forsvars-
industrielt samarbeid.  Planen for 
industrisamarbeid, som er en del av
leverandørens tilbud, blir svært viktig
for å kunne ta stilling til om det ligger
til rette for at den industrielle delen av
ubåtprosjektet har potensial til å opp-
fylle Stortingets forutsetninger dersom
det blir aktuelt å signere kontrakt om
anskaffelse av nye ubåter i 2019.

Det foreliggende utkastet til industri-
plan for prosjektet legger opp til en
tredeling:

• Myndighetssamarbeid Norge-
Tyskland, som for eksempel 
NSM-missiler

Rapport_Materie_18_Layout 1  10.04.2019  13.42  Side 6



 
  

8

F-35 over Rondane. 

Foto: Morten Hancke, Forsvaret

• Joint Venture samarbeid, 
etableringen av kta (tkMS, Atlas og 
Kongsberg) for utvikling og leveranse 
av kampsystemet til de norske og 
tyske ubåtene og påfølgende 
leveranser til eksportkunder. 

• Direkte og indirekte prosjekter med 
norske leverandører

For hver av de tre kategoriene vil det
bli etablert egne evalueringskriterier
og milepæler for gjennomføring av 
avtalen.

Stortinget har enstemmig slått fast at
før det eventuelt inngås kontrakt om
anskaffelse av nye ubåter, skal det inn-
gås en overordnet strategisk og lang-
siktig industrisamarbeidsavtale der
leverandøren forplikter seg til ulike
former for gjensidig industrisamarbeid
tilsvarende ubåtenes anskaffelsesverdi,
med målsetting om en betydelig 
nasjonal verdiskaping både gjennom
direkte og indirekte avtaler så vel som
drifts- og vedlikeholdssamarbeid.

Stortinget la også til grunn at
kvalifiserte bedrifter i norsk industri,
som har høy kompetanse på delsys-
temer til ubåter, vil få viktige roller i
ubåtanskaffelsen, at det skal kreves 
industrisamarbeid tilsvarende verdien
av kontrakten, og at anskaffelsen 
skal sikre markedsadgang for norsk 
forsvarsindustri innenfor prioriterte
teknologiområder.

For å sikre at ubåtanskaffelsen blir
vellykket både for Forsvaret og for-
svarsindustrien, er det helt avgjørende,
slik Stortinget forutsetter, at både
leverandøren og tyske myndigheter

inngår juridisk bindene avtaler om
henholdsvis industrisamarbeid,
leveranser fra norsk forsvarsindustri til
det tyske forsvaret, og anskaffelse av
ubåter, senest samtidig med at Norge
forplikter seg til å anskaffe ubåter. 
Skjer ikke dette, er gevinstrealiseringen
i samarbeidsprosjektet beheftet med
stor usikkerhet både for Forsvaret og
forsvarsindustrien. 

FSi legger derfor stor vekt på at avtale-
verket i sin helhet må være juridisk 
forpliktende før det inngås kontrakt om
anskaffelse av ubåter. Det innebærer
blant annet at eventuelle forbehold om
parlamentarisk behandling av myndig-
hetsavtalene må være ryddet av veien
før det inngås kontrakt, slik at når
Norge forplikter seg til å anskaffe 
fire ubåter er også Tyskland juridisk
forpliktet til både å anskaffe to ubåter

og til å anskaffe missiler fra norsk 
industri. Videre må industrisamarbeids-
avtalen mellom Forsvarsdepartementet
og tkMS være signert før kontrakt
inngås.

Det er derfor svært viktig at det ut-
trykkes klare forventninger og krav 
fra norsk side.  Det er avgjørende at 
det tydelig, og på en måte som gir
troverdighet, kommuniseres at det ikke
vil bli inngått kontrakt om anskaffelse
av ubåter før de norske kravene om 
industrisamarbeid og markedsadgang
er innfridd og Tyskland har forpliktet
seg til å kjøpe to ubåter som er 
identiske med de Norge kjøper.

FSi, i samarbeid med andre inter-
essenter, har derfor løpende fulgt 
opp dette overfor myndighetene og
politiske aktører blant annet i forbind-

else med behandlingen av forsvarsbud-
sjettet for 2018 for å sikre at det blir gitt
føringer i forhold til inngåelse av kon-
trakt om kjøp av ubåter i samsvar med
ovenstående.

I løpet av 2018 er det inngått kontrakt
om videreutvikling av NSM-missilet 
for den tyske og norske marinen.  
Kontrakten er første trinn i
realiseringen av det tysk-norske 
missilsamarbeidet og en del av 
forberedelsene til å gjøre NSM klar for
installasjon på tyske overflatefartøyer i
tråd med avtalen som ble inngått 
mellom norske og tyske myndigheter
i 2017.

Dialogen med myndighetene om 
industrielle muligheter i tilknytning til
den forestående anskaffelsen av nye
ubåter ble videreført i 2018. FSi deltar
sammen med bl.a. NFD, LO. Fellesfor-
bundet med flere i Industrigruppe ubåt
som ledes av Forsvarsdepartementet.
Ut over dette har foreningen en
løpende dialog med myndighetene for
å sikre at industriens interesser ivaretas
best mulig i forbindelse med an-
skaffelsen. 

I 2018 har FSi hatt fokus på å sikre at 
føringene til prosjektet sørger for at 
forsvarsindustriens interesser blir
ivaretatt ved gjennomføringen. 

2.3  Nye Kampfly  
FSi arbeider kontinuerlig for å legge
forholdene til rette for at norsk industri
skal få størst mulig utbytte av kampfly-
anskaffelsen.  Dialogen er i første rekke
med Forsvarsdepartementet,
Stortinget og andre interessenter.
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FSi styret og deler av administrasjonen på besøk
hos Kongsberg Maritime i august 2018.

Den positive utviklingen i implement-
eringen av industriplanene fortsatte i
2018. Produksjonstakten i programmet
øker og med det øker også leveransene
fra de norske leverandørene til 
programmet. I 2018 ble det inngått 
nye kontrakter til en verdi av 
1200 millioner kroner om leveranser 
til F-35. Til sammen har norske
leverandører så langt fått kontrakter 
til en verdi av 4500 millioner kroner 
til programmet.

En forutsetning for at F-35 prosjektet
skal lykkes industrielt er at de to 
nasjonale følgeprosjektene Joint Strike
Missile (JSM) og APEX-ammunisjon
lykkes.  Det er først dersom eks-
portpotensialet i disse prosjektene 
lar seg realisere at det er realistisk at 
F-35 programmet kan generere opp-
drag til industrien som er tilsvarende
anskaffelsens omfang.

Utviklingen av JSM missilet til F-35 hos
Kongsberg Defence & Aerospace AS
har god fremdrift og flere viktige
milepæler i utviklingen ble nådd i løpet
av 2018, hvorav den viktigste var
fyringen av et testmissil i mars som
demonstrerte missilets egenskaper.  
I kjølvannet av dette plasserte 
Forsvarsmateriell en bestilling på
testmissiler som skal benyttes til å 
integrere JSM på F-35. Prosjektet
involverer mere enn 100 norske 
underleverandører, de fleste av disse 
er små og mellomstore bedrifter.  

Arbeidet med å kvalifisere NAMMOs
APEX ammunisjon ble videreført i
2018. Ammunisjonen integreres med
midler fra utviklingsprogrammet for 

F-35 (SDD). Det sikrer at APEX blir en
del av basiskonfigurasjonen for F-35.  

I løpet av 2017 ble den andre runden
med forespørsler på leveranser til
understøttelsesprogrammet sendt ut. 
I 2018 har det blitt lagt ned et om-

fattende arbeid for å posisjonere
norske leverandører etter at ingen
norske bedrifter nådde opp i forrige
runde. Forsvarsdepartementet med
støtte fra FFI har lagt ned en om-
fattende innsats for å legge til rette for
at norsk forsvarsindustri skal være 
konkurransedyktig i denne runden.
Bl.a. har det vært tett opp-følging 
mot F-35 programkontoret 
i Washington D.C.

FSi har hatt løpende dialog med FD 
om saken og støttet arbeidet med å 
besvare forespørslene. I august besøkte
en VIP-delegasjon ledet av stats-
sekretæren i Forsvarsdepartementet
Pratt & Withney, Lockheed Martin og
Northrop Grumman for å understreke
viktigheten av at norske leverandører
også blir med i understøttelses-
programmet for F-35.  

2.4   FSi-arrangementer 

2.4.1 INFO/ERFA 2018

INFO/ERFA 2018 samlet mer enn 300
deltakere. Konferansen ble arrangert
17. og 18 april 2018.

Konferansen, som hadde som hoved-
tema "Endringsevne - vår største 
utfordring?", satte fokus på hvordan 
utviklingstrekk i omgivelsene også
påvirker forsvarssektoren. De globale

trendene som befolkningsøkning,
skifte av det økonomiske tyngde-
punktet mot nye områder og den
erde industrielle revolusjon er med på
å påvirke fremtiden også for forsvars-
industrien. Den sivile teknologi-
utviklingen går raskt, og Europa 
sakker akterut på forsvarsteknologisk
utvikling. President i Polyteknisk 
forening Silvija Seres, Forsknings-
direktør Bjørn Taale Sandberg i Telenor
og Teknologidirektør Shazhad Rana i
Microsoft Norge var blant innlederne
som viste hvordan den digitale 
utviklingen endrer hele samfunnet og
påvirker hvordan vi kommer til å løse
oppgaver i fremtiden.

thyssenkrupp Marine Systems var
hovedsponsor for INFO/ERFA 2018.  

2.4.2 Leverandørseminar og 
FSi-messe 

FSi gjennomførte Leverandørseminar
og FSi-messe i Fanehallen og på 
Artilleriloftet på Akershus festning 
30. - 31. august 2018.  Politisk rådgiver 
i FD Marte Ziolkowski Forsvars-
departementet åpnet arrangementet.
Vert for årets arrangement var 
Kongsberg Defence & Aerospace AS.
Seminaret og messen er en møteplass
der små og mellomstore bedrifter i 
foreningen kan drøfte samarbeids-
muligheter med de store bedriftene 
og presentere seg for hverandre. 

Mere enn 200 deltagere fra 86 av FSi
sine medlemsbedrifter deltok på 
arrangementet. Av disse hadde 62 
bedrifter egen stand på utstillingen. 
På den åpne utstillingsdagen var det
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Politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Marte Ziolkowski og 
Gudmund Kjærheim, nestleder i FSi styret, åpnet FSi-messen 
på Akershus festning i august 2018.

godt oppmøte av representanter fra
Forsvarsdepartementet, Forsvaret og
utenlandske leverandører til Forsvaret
med interesse for samarbeidspartnere i
Norge. Om lag 500 personer besøkte
arrangementet.  

2.4.3 US Government
Procurement Regulations
FAR/DFARS treningsseminar

I samarbeid med Kongsberg Defence &
Aerospace og Nammo arrangerte FSi
også i 2018 et treningsseminar der
man tok for seg de ulike bestemmels-
ene i det amerikanske anskaffelsesreg-
lementet (FAR/DFARS). Arrangementet
tiltrakk seg stor interesse, noe som
viser at det er et behov for spesifikk 
informasjon om dette temaet. 

2.4.4 Eksportkontrollseminar

I regi av FSis eksportkontrollutvalg 
ble det gjennomført et seminar om
eksportkontroll. Arrangementet 
samlet mere enn 100 deltagere fra
både industrien og myndighets-
organer.   

2.5 Internasjonale forsvars-
utstillinger
Internasjonale forsvarsutstillinger er
viktige møteplasser for forsvars-
industrien.  Slike arrangementer får
stor internasjonal oppmerksomhet og
trekker til seg offisielle delegasjoner 
fra mange nasjoner.  Utstillingene er
derfor både en arena for å dialog og
nettverksbygging i bransjen og en
anledning til å treffe et bredt utvalg 

av eksisterende og potensielle kunder
på en effektiv måte.

FSi har derfor i økende grad vektlagt å
legge til rette et tilbud som skal gjøre
det mulig for medlemsbedriftene å
delta som utstillere med god eks-
ponering og synlighet. Ved å samle
flere utstillere kan vi stille med et
vesentlig større fotavtrykk enn det en
mindre medlemsbedrift har mulighet
til på egenhånd.

Det er god oppslutning om våre felles-
stands og nasjonale paviljonger og
norske myndigheter støtter som
hovedregel slike aktiviteter ved å 
sende en offisiell delegasjon med 
representanter fra FD og øvrige etater 
i forsvarssektoren. 

2.5.1 ILA 2018 Berlin, Tyskland

FSi arrangerte i 2018 for første gang en
norsk paviljong på den internasjonale
fly- og forsvarsutstillingen ILA i Berlin.  
I lys av at samarbeidet med Tyskland på
forsvarsmateriellområdet styrkes blant
annet som følge av at Norge har 
besluttet å anskaffe nye ubåter fra
Tyskland, var det stor interesse for å
delta. 12 utstillere deltok på pavil-
jongen.  I anledning utstillingen holdt
den norske ambassadøren til Tyskland
en mottagelse i residensen og Forsvars-
departementet deltok med en offisiell
delegasjon. 

2.5.2 Eurosatory 2018, Paris,
Frankrike  

Den største forsvarsutstillingen i 
Europa i 2018 var Eurosatory 2018. 

For femte gang deltok FSi med en
fellesstand for medlemsbedrifter.  
9 bedrifter deltok på standen. 

2.5.3 Farnborough International
Airshow 2018, Farnborough UK   

Norsk forsvarsindustris aktivitet innen-
for produksjon og tjenesteleveranser til
militære fly har vært sterkt økende de
senere år.  Dels kommer dette som en
følge av F-35 programmet, men 
det er også betydelige leveranser av
delsystemer og komponenter til 
andre flyprogrammer. Leveranser av
vedlikeholdstjenester til militære
helikoptre og fly også økende.  
Derfor har FSi siden 2014 deltatt med
nasjonal paviljong på FIA. I 2018 deltok
4 medlemsbedrifter som utstillere. 

2.5.4 MSPO 2018, Kielce, Polen 

Siden 2015, da Norge var Lead Nation
på MSPO utstillingen har det vært 
en norsk paviljong på utstillingen, 
organisert av FSi.  I 2018 deltok Norge
for erde gang, med 5 utstillere. 

2.5.5 Euronaval 2018, Paris,
Frankrike 

I lys av at aktiviteten innenfor sjøfor-
svarssystemer er sterkt økende, blant
annet som følge av anskaffelsen av nye
ubåter og andre planlagte investerings-
programmer i Sjøforsvaret, som for ek-
sempel  autonome MCM systemer,
besluttet FSi å arrangere en fellesstand
på EURONAVAL 2018.  Utstillingen er
den største i sitt slag i Europa og 
arrangeres annethvert år i Le Bourget
utenfor Paris. 5 medlemsbedrifter
deltok på fellesstanden. 
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trekker til seg offisielle delegasjoner 
fra mange nasjoner.  Utstillingene er
derfor både en arena for å dialog og
nettverksbygging i bransjen og en
anledning til å treffe et bredt utvalg 

av eksisterende og potensielle kunder
på en effektiv måte.

FSi har derfor i økende grad vektlagt å
legge til rette et tilbud som skal gjøre
det mulig for medlemsbedriftene å
delta som utstillere med god eks-
ponering og synlighet. Ved å samle
flere utstillere kan vi stille med et
vesentlig større fotavtrykk enn det en
mindre medlemsbedrift har mulighet
til på egenhånd.

Det er god oppslutning om våre felles-
stands og nasjonale paviljonger og
norske myndigheter støtter som
hovedregel slike aktiviteter ved å 
sende en offisiell delegasjon med 
representanter fra FD og øvrige etater 
i forsvarssektoren. 

2.5.1 ILA 2018 Berlin, Tyskland

FSi arrangerte i 2018 for første gang en
norsk paviljong på den internasjonale
fly- og forsvarsutstillingen ILA i Berlin.  
I lys av at samarbeidet med Tyskland på
forsvarsmateriellområdet styrkes blant
annet som følge av at Norge har 
besluttet å anskaffe nye ubåter fra
Tyskland, var det stor interesse for å
delta. 12 utstillere deltok på pavil-
jongen.  I anledning utstillingen holdt
den norske ambassadøren til Tyskland
en mottagelse i residensen og Forsvars-
departementet deltok med en offisiell
delegasjon. 

2.5.2 Eurosatory 2018, Paris,
Frankrike  

Den største forsvarsutstillingen i 
Europa i 2018 var Eurosatory 2018. 

For femte gang deltok FSi med en
fellesstand for medlemsbedrifter.  
9 bedrifter deltok på standen. 

2.5.3 Farnborough International
Airshow 2018, Farnborough UK   

Norsk forsvarsindustris aktivitet innen-
for produksjon og tjenesteleveranser til
militære fly har vært sterkt økende de
senere år.  Dels kommer dette som en
følge av F-35 programmet, men 
det er også betydelige leveranser av
delsystemer og komponenter til 
andre flyprogrammer. Leveranser av
vedlikeholdstjenester til militære
helikoptre og fly også økende.  
Derfor har FSi siden 2014 deltatt med
nasjonal paviljong på FIA. I 2018 deltok
4 medlemsbedrifter som utstillere. 

2.5.4 MSPO 2018, Kielce, Polen 

Siden 2015, da Norge var Lead Nation
på MSPO utstillingen har det vært 
en norsk paviljong på utstillingen, 
organisert av FSi.  I 2018 deltok Norge
for erde gang, med 5 utstillere. 

2.5.5 Euronaval 2018, Paris,
Frankrike 

I lys av at aktiviteten innenfor sjøfor-
svarssystemer er sterkt økende, blant
annet som følge av anskaffelsen av nye
ubåter og andre planlagte investerings-
programmer i Sjøforsvaret, som for ek-
sempel  autonome MCM systemer,
besluttet FSi å arrangere en fellesstand
på EURONAVAL 2018.  Utstillingen er
den største i sitt slag i Europa og 
arrangeres annethvert år i Le Bourget
utenfor Paris. 5 medlemsbedrifter
deltok på fellesstanden. 
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Steve Knight, partner i Smith Pachter McWhorther,
Lonnie Myklebust, Director Trade Compliance,

Nammo og Ove Norseth, Manager US Govt. 
Liaison Office, Kongsberg Defence & Aerospace 

foreleste på FAR/DFARS Training Seminar 
i september 2018.

2.6  Informasjons-
virksomheten 
I 2018 utga foreningen to nye 
publikasjoner.

"Forsvarsevne – Innovasjon – Ringvirk-
ninger" forklarer norsk forsvarsindustris
betydning for forsvarsevne, og
dokumenterer gjennom casestudier
hvordan Forsvaret, forskningsmiljøene
og industrien i fellesskap har lyktes
med å ta frem kosteffektive løsninger
som bidrar til økt forsvarsevne og som
også har vist seg konkurransedyktige i
det internasjonale forsvarsmarkedet.
Videre fortelles historien om de mange
ringvirkningene forsvarsindustrien gir
til det sivile samfunnet i form av spin-
off av teknologi, kompetanseover-
føring, eksportinntekter, lokal
verdiskapning og regional utvikling.

"En trygg partner – Hvorfor vi eks-
porterer forsvarsmateriell" opp-
summerer hvorfor eksport av
forsvarsmateriell er avgjørende for 
forsvarsevnen, hvordan eksport har
bidratt til å sikre at Forsvaret får bedre
og mer kosteffektive løsninger og de
positive økonomiske effektene eksport
av forsvarsmateriell har for Staten og
mange lokalsamfunn i hele landet.

Samarbeidet med tidsskriftet
Militærteknikk ble videreført i 2018. 
I hver utgave skriver magasinet fra
foreningens aktiviteter og profiler 
foreningens virksomhet. På denne
måten når FSi frem til om lag 2800
lesere, og dette er et viktig supplement
til FSi’s nettsider. 

FSi’s nettsider www.fsi.no er det viktigste
mediet for formidling av informasjon til
medlemmene og offentligheten og er et
sentralt verktøy for å drive foreningen på
en effektiv måte. 

FSi har ved flere anledninger i 2018
blitt omtalt i media 
i forbindelse med viktige saker for 
foreningen, som blant annet ubåtpro-
sjektet, kampflyanskaffelsen og eksport
av forsvarsmateriell. 

I 2018 ble det for niende gang
publisert en statistikk for norsk for-
svarsindustri. Statistikken er utarbeidet
av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI),
i samarbeid med FSi. Statistikken
inneholder viktig informasjon som
dokumenterer aktiviteten og ut-
viklingen i forsvarsindustrien i Norge.
Statistikken er gjenstand for årlig opp-
datering og innholdet utvikles etter
hvert som vi høster erfaringer.

FSi har en langsiktig ambisjon om å bli
mer synlig i sosiale medier og opp-
rettet i 2018 en egen facebookside som
det er planen å videreutvikle i parallell
med øvrige flater som nettside, Twitter
og LinkedIn.

På den årlige samlingen for de norske
forsvarsattacheene i utlandet holdt FSi
en orientering om norsk forsvars-
industri og det ble arrangert møter
mellom attachéene og interesserte 
bedrifter. 

FSI har deltatt med presentasjoner og
innlegg på forskjellige konferanser og
seminarer i inn- og utland i løpet av
året, bl.a. med leksjoner på Sjefskurset
på Forsvaret Høgskole.  

2.7  Industrielt samarbeid
ved anskaffelser fra 
utlandet 

FSi samarbeider med FD for å følge 
opp industridimensjonen i kampfly-
prosjektet og andre store anskaffelser
fra utlandet. I 2018 har aktiviteten bl.a.
vært rettet mot forberedelsene til 
anskaffelser av nye ubåter, P-8 maritime
overvåkningsfly, anskaffelse av ny lang-
trekkende luftvarslingsradarer og opp-
følging av inngåtte avtaler.   

2.8  Internasjonalt 
samarbeid 

2.8.1 Bilateralt samarbeid 

FSi samarbeider med søsterorganisa-
sjoner i flere nasjoner for å bidra til å
legge til rette for dialog og infor-
masjonsutveksling mellom norske 
og utenlandske bedrifter. 

USA er det største og viktigste eks-
portmarkedet for norsk forsvars-
industri. Eksporten til USA utgjør om
lag 50 prosent av norsk eksport av
lisenspliktig materiell.  

Norsk forsvarsindustri samarbeider tett
med de største amerikanske forsvars-
bedriftene og på mange områder eks-
isterer strategiske samarbeidsavtaler
som gjenspeiler relasjoner som har
vokst og blitt sterkere gjennom
mange år. 

Videre har norskeide bedrifter I USA,
årlig en omsetning på mellom 2 og 3
milliarder kroner i det amerikanske 
forsvarsmarkedet. Samarbeidet mellom
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Statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet
under The 6th Annual Norwegian-American Defense
Conference i Washington DC.

Norge og USA på forsvarsmateriell-
området er i sterk vekst. Hoveddriveren
i denne sammenheng er F-35 pro-
grammet. Aktiviteten i F-35 er sterkt
økende i takt med at produksjons-
takten øker og det er betydelige
muligheter innenfor drift og under-
støttelse av flyene som skal tildeles 
der norsk industri har posisjonert seg. 
I 2018 ble Naval Strike Missile, som 
er hovedvåpenet på marinens over-
flatefartøyer, valgt som nytt hoved-
våpen på de amerikanske LCS-
fartøyene og er også aktuell på neste
generasjons amerikanske fregatter.
FLIR UAS Norway fikk i løpet av året et
gjennombrudd da bedriften ble valgt
som leverandør til Hærens "Soldier
Borne Sensor" program, og anskaffelse
av Axnes sine trådløse intercomløs-
ninger fikk tildelt budsjettmidler i 
FY19 budsjettet.

USA er også Norges største og viktigste
allierte.  Relasjonen til USA er derfor av
stor viktighet for både nasjonen og 
forsvarsindustrien. I 2018 ble det
undertegnet en avtale mellom USA 
og Norge om "Security of Supply" på
forsvarsmateriellområdet.  I tilknytning
til denne avtalen etablerte FD og FSi 
en Code of Conduct som medlems-
bedrifter som ønsker å bli en del av
dette avtaleverket på frivillig basis 
kan slutte seg til.

Selv om forholdet både til myndig-
hetene og amerikansk forsvarsindustri
overveiende må sies å være svært
godt, er det fortsatt utfordringer for
norsk forsvarsindustri knyttet til
proteksjonisme og handelshindringer.

Til dels er dette i strid med inten-
sjonene i samarbeidsavtalene på 
forsvarsmateriellområdet mellom de to
nasjonene. På denne bakgrunn har
norske myndigheter, anført av For-
svarsdepartementet, intensivert
dialogen med amerikanske
myndigheter for å utrede mulighetene
for å lette norsk forsvarsindustris
markedsadgang i USA.  Dialogen har så
langt vært oppløftende og det er etab-
lert en egen arbeidsgruppe mellom de
to lands forsvarsdepartement som
arbeider for å avklare hvorvidt det kan
iverksettes tiltak som kan bidra til å
sikre at intensjonene i avtaleverket på
forsvarsmateriellområdet etterleves
bedre og til å løfte norsk industris
status som leverandør i det ame-
rikanske forsvarsmarkedet.  FSi har i
2018 vært en pådriver i dette arbeidet
igangsatt og bidratt med innspill til
prosessen. 

2.8.1.1  Norwegian American
Defence and Homeland Security
Industry Council (NADIC)   

Norwegian-American Defence/Home-
land Security Industry Council (NADIC)
har som formål å styrke norsk forsvars-
industris posisjon i det amerikanske
forsvarsmarkedet. FSi er medlem i or-
ganisasjonen og er kontaktpunkt for
NADIC i Norge. FSi har også en fast
plass i foreningens styre. NADIC er
åpen for alle norske bedrifter som har
produksjon og/eller leverer tjenester 
i forsvarsmarkedet fra sin virksomhet 
i Norge.  

NADIC er et viktig supplement til for-
svarsindustrirådsstillingen ved ambas-

saden i Washington D.C. som finans-
ieres i felleskap av Innovasjon Norge,
Forsvarsdepartementet og FSi, og 
samarbeidsavtalen mellom FSi og vår
amerikanske søsterorganisasjon NDIA. 

2018 var NADICs femte driftsår. I løpet
av året arrangerte foreningen en 
konferanse i Washington D.C. i mai
hvor blant annet statssekretær Tone
Skogen i FD deltok.  Arrangementet var
meget godt besøkt med over 200
deltagere fra begge nasjoner.

NADIC arrangerte også fellesstands på
forsvarsmateriellutstillingene Navy
League Sea - Air – Space 2018 og AUSA
2018.  NADIC gjennomførte også flere
mindre seminarer og foreningen 
engasjerte seg overfor amerikanske
myndigheter enkeltsaker der norsk 
forsvarsindustri mente seg behandlet 
i strid med gjeldene regelverk og 
retningslinjer i forbindelse med 
anskaffelser til det amerikanske 
forsvaret. 

I november 2019 ble NADIC etter
vedtak i FSis generalforsamling
medlem i FSi i en egen medlems-
kategori.  Formålet er å styrke 
relasjonene mellom NADIC og FSi 
og å legge til rette for en mer hensikts-
messig modell for finansieringen av 
aktivitetene mot det amerikanske 
forsvarsmarkedet. 

2.8.1.2 Øvrige nasjoner 

FSi har dialog og samarbeid med flere
søsterorganisasjoner.  Foreningen har
samarbeidsavtaler med foreningene i
de nordiske land, Storbritannia, 
Sør-Korea og USA.
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Nordisk forsvarsindustrisamarbeid diskuteres på
NDIS i Stockholm i mai 2018.

I 2018 arrangerte FSi forsvars-
industriseminarer i samarbeid med 
den tyske foreningen (BDSV) i Berlin 
i oktober og med den britiske for-
eningen (ADS) i november.  Begge
seminarene var godt besøkt av
medlemsbedrifter i begge nasjoner og
forsvarsmyndighetene i de aktuelle 
nasjonene støttet arrangementene.   

2.8.2  NATO   

2.8.2.1 NATO Industrial advisory
group (NIAG) 

NIAG er en komite i NATO som er 
ansvarlig for å gi råd til alliansen i
spørsmål av betydning for utvikling 
av alliansens militære kapasiteter og
industriens rolle i den sammenheng,
og for å gjennomføre teknologistudier
på oppdrag fra kapasitets- utviklings-
miljøene i NATO. NIAG rapporterer til
Conference of National Armament
Directors som er materielldirektørenes
forum i NATO s sivile beslutnings-
struktur. FSi er nasjonal representant
for Norge i NIAG. 

NIAG gir NATO tilgang til nesten 5000
virksomheter, hvorav 80% er små og
mellomstore bedrifter. I 2018 samlet
mer NIAG enn til sammen 300 sel-
skaper fra begge sider av Atlanteren for
å samarbeide om et bredt spekter av
studier innenfor blant annet luftvern,
avansert ammunisjon med mer. Dette
arbeidet gir bedriftene som deltar inn-
sikt i alliansens utvikling av kapasiteter 
og fremtidige krav til systemer og 
løsninger, og resultatene fra studiene
inngår som en del av underlaget for
NATOs kapabilitetsutvikling. 

Forsvarsindustriens betydning for 
alliansens evne til å løse sine oppdrag
blir stadig mer vektlagt i NATO. Dette
skyldes ikke minst at NIAG har nedlagt
et betydelig arbeid for å formidle infor-
masjon internt i alliansen og til
medlemslandene. Forståelsen for at
forsvarsindustrien er en strategisk 
ressurs for alliansen er raskt økende.
NIAG blir tatt med på råd i utviklingen
av alliansens overordnede strategier.
Arbeidet med å legge til rette for et
tettere industrisamarbeid mellom 
Europa og USA ble videreført i 2018. 

Det er store investeringsprogrammer
under planlegging i NATO som for 
eksempel Missile Defence, JISR, og 
erstatning for NATOs luftovervåknings-
kapasitet, som i dag leveres av AWACS-
flyene og der norsk industri tidligere
har hatt betydelige leveranser.

Studievirksomheten i regi av NIAG ble
videreført i 2018. Norske bedrifter
deltok i flere av studiene. (Vedlegg 10) 

2.8.3 Aerospace, Space and
Defence Industries Association
of Europe (ASD)  

ASD er en forening for de største fly-,
romfarts- og forsvarsleverandørene i
Europa og deres nasjonale interesse-
organisasjoner. Foreningen har et eget
sekretariat som er lokalisert i Brussel og
har som hovedoppgave å påvirke 
industriens rammebetingelser på 
Europeisk nivå. FSi er medlem i ASD. 

ASD er en viktig aktør i Brussel og
arbeider aktivt mot EU-kommisjonen,

European Defence Agency og andre
viktige aktører for å styrke forsvars-
industriens rammebetingelser i Europa. 

Forsvarsdimensjonen får høy prioritet i
ASD sekretariatet. ASD har en aktiv
rolle i arbeidet med å påvirke utform-
ingen av EUs nye initiativer på forsvars-
området. ASD har også produsert en
rekke policydokumenter det siste året
som øker forståelsen for forsvars-
industriens utfordringer i Europa og
som kommentarer til EUs stadig 
økende fokus på Forsvars-
industriområdet.

Som følge av at ASD har blitt mer 
aktive på forsvarsområdet har også
arbeidet i ASD Defence Business Unit
(DBU) blitt revitalisert. I løpet av 2018
har DBU bidratt med innspill til
arbeidet med å opprette et forsvars-
fond for finansiering av forsvarsrettet
FOU.

Adm. dir. FSi, Torbjørn Svensgård er
siden høsten 2014 medlem i ASD
Business unit Defence. 

2.8.4 Nordisk samarbeid  

Det nordiske samarbeidet ble
videreført innenfor rammen av 
samarbeidsavtalen mellom de fire 
foreningene som ble undertegnet
høsten 2012. FSi hadde formannskapet
i Joint Nordic Defence Industry 
Cooperation Group (JNDICG) i 2018.
Samarbeidet mellom foreningene har
fortsatt en positiv utvikling, særlig i 
når det gjelder til å ta frem og formidle
felles posisjoner til ulike initiativ i EU 
på forsvarsområdet.  
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Dialogen med det nordiske forsvars-
samarbeidet, NORDEFCO, ble
videreført. Det ble gjennomført møter
med Political Steering Committe i
materielldirektørkonfigurasjon og 
Cooperation Area Armaments.

I regi av NORDEFCO var det svenske
forsvarsdepartementet vert for Nordic
Defence Industry Seminar.  Arrange-
mentet, som gjennomføres annet hvert
år i regi av NORDEFCO, samlet nærmere
400 deltakere fra myndigheter og 
industri i de nordiske og flere andre 
europeiske nasjoner. 

2.8.5 EU   

EU videreførte og styrket sin innsats på
forsvarsområdet i 2018.  Kommisjonen
vil satse på forskning og utvikling
innenfor forsvarsteknologi og varsler
også at den har ambisjoner om å bidra
med betydelige beløp til flernasjonale
europeiske prosjekter på forsvars-
området.

Kommisjonen ønsker å bidra til å
koordinere, supplere og forsterke 
nasjonale investeringer. Initiativet 
omfatter to hovedområder: Forskning
og Utvikling og anskaffelse.

På forskningsområdet er allerede
arbeidet i gang gjennom at EU har
lansert "Preparatory Action on Defence
Research" (PADR). Det planlegges å
investere 90 millioner euro frem til
2020. Etter 2020 legger kommisjonen
opp til at det etableres et nytt program,
"European Defence Research Program"
(EDRP), som skal investere 500
millioner euro pr år. EU blir da en av 
de største bidragsyterne til forsvars-
forskning i Europa. Norge, og norsk 
industri har, som eneste tredjeland, 
fått anledning å delta i (PADR).

Innenfor utvikling og anskaffelse 
er ambisjonene enda høyere. 
Kommisjonen legger opp til å skape
økonomiske intensiver for medlems-
statene til å samarbeide. European
Defence Industrial Development 
Programme (EDIDP), som initiativet nå
heter, legger opp til å bidra med til
sammen 500 millioner euro for årene
2019 og 2020.  EDIDP ble godkjent i EU
i 2018 og det blir utlyst prosjekter
primo 2019. Slik dette programmet er

utformet ligger det an til å bli svært
krevende for norsk industri å få delta i
prosjekter som delfinansieres av EDIDP.
Forordningen, som er det juridiske
rammeverket for ordningen, er ut-
formet slik at det kun unntaksvis er 
aktuelt å åpne for deltagelse av aktører
som ikke er kontrollert fra EU og driver
sin virksomhet på EU-territorium.  I til-
legg kommer at bestemmelsene om
immaterielle rettigheter legger om-
fattende begrensinger på hvordan 
informasjon som deles i et EDIDP 
prosjekt og resultatene av selve 
prosjektet i etterkant kan benyttes i 
aktiviteter som omfatter samarbeids-
partnere utenfor EU som f.eks. USA.

Medio 2018 fremmet kommisjonen 
forsalg til forordning som etablerer det
europeiske forsvarsfondet (EDF).  
Utkastet legger opp til at EU i perioden
2021-2027 skal investere 13 milliarder
euro i FOU på forsvarsområdet.  Med
dette sender Kommisjonen et sterkt
signal om at Unionen skal spille en helt
sentral rolle i den restruktureringen av
både markedet og forsvarsindustrien i
Europa. Viljen til å stille betydelige 
økonomiske midler bak initiativet 
forsterker dette inntrykket.

Forsvarsfondet etableres innenfor
rammen av det indre marked, der
Norge gjennom EØS-avtalen har et 
avklart forhold til EU og medlems-
landene. Norge har implementert EUs
direktiver om forsvars- og sikkerhets-
anskaffelser. Det sikrer at EUs forsvars-
industri kan konkurrere i det norske
forsvarsmarkedet. Dersom vi i
fremtiden får en situasjon der 
europeiske bedrifter skal konkurrere i
det norske markedet med teknologi 
og produkter som er utviklet med 
betydelige subsidier fra EU, uten at
norsk industri får anledning til delta i
disse prosjektene og i tillegg med 
dårligere markedsadgang enn i dag, vil
det bli sterkt konkurransevridende i
norsk industris disfavør, både hjemme
og ute. Dette kan ikke være i samsvar
intensjonene i EØS-avtalen. Dersom
det norske forsvarsmarkedet skal være
åpent for europeiske leverandører, må
det, med EØS-avtalen og europeisk 
industris markedsadgang i Norge som
begrunnelse, forutsettes at Norge og
norsk forsvarsindustri også får anled-
ning til å være med i EU-subsidierte

programmer som forsker frem ny 
teknologi og utvikler nye produkter 
i Europa. Det vil være bra også for 
Europeisk forsvarsindustri som norsk
industri er en integrert del av.

Derfor er det positivt at utkastet til 
forordning for etablering av EDF legger
opp til at EØS-nasjoner som ønsker det
skal kunne komme med i fondet som
"associated country".  Hva dette kon-
kret innebærer, og om det til slutt blir
vedtatt å inkludere EØS-nasjoner og
deres forsvarsindustri i programmet, 
er så langt uklart.  Dette vil først bli 
avgjort når EU har ferdigbehandlet 
forordningen, sannsynligvis i løpet 
av 2019.

EUs nye fremstøt på forsvarsområdet er
langt mer ambisiøse enn noe vi har sett
inntil nå. Til forskjell fra tidligere forsøk
på å regulere forsvarsmarkedet, har
kommisjonen nå tatt initiativ til å 
legge betydelige summer på bordet 
for å støtte forsknings- og utviklings-
prosjekter. Dersom det ender med at
norsk forsvarsindustri holdes utenfor,
vil det helt åpenbart være uheldig og
svekke industriens muligheter til å
vinne innpass i europeiske samarbeids-
prosjekter på sikt. Blir konsekvensen at
det store europeiske markedet blir
enda mer lukket enn det allerede er, er
det alvorlig for norsk forsvarsindustri.

Norske myndigheter arbeider for at
EDF skal bli åpnet for norsk deltagelse.
Det er viktig at dette arbeidet
videreføres med en klar målsetting om
at norsk industri skal kunne delta i 
EU-prosjekter. I tillegg må det vurderes
å iverksette tiltak for å kompensere for
den åpenbare konkurransevridningen
det vil innebære dersom europeisk 
industri skal kunne konkurrere i Norge
og med norsk forsvarsindustri interna-
sjonalt med produkter der utviklingen
subsidiers av EU.

FSI har fulgt utviklingen i EU tett i 2018.
Foreningen har hatt løpende dialog
med norske myndigheter om saken og
gitt innspill til myndighetene arbeid
med å påvirke prosessene i EU i norsk
industris favør. I tillegg har vi sam-
arbeidet tett med de øvrige nordiske
foreningene for å ta en aktiv rolle for å
påvirke prosessene i Brussel. 
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2.9   Internasjonal handel
med forsvarsmateriell  
Norsk forsvarsindustri er internasjonalt
konkurransedyktig og vinner kon-
trakter i nye markeder. Det er avgjør-
ende for å forsvarsevnen. Ved behand-
lingen av den nasjonale forsvars-
industrielle strategien i 2016 merket 
en enstemmig Utenriks- og 
forsvarskomite seg "at eksport og
internasjonalt samarbeid er en 
forutsetning for å videreføre en 
nasjonal forsvarsindustri som kan
levere materiell og systemer til 
Forsvaret og understøtte Forsvarets
virksomhet i fred, krise og krig".

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge
og norsk industris deltagelse i fler-
nasjonale forsvarsmateriellprosjekter,
er også en forutsetning for at indu-
strien skal kunne fortsette å styrke og
videreutvikle et landbasert høytek-
nologisk kompetansemiljø med høy
verdiskapning og betydelige ringvirk-
ninger i mange lokalsamfunn i hele
landet.

Eksporten er et synlig bevis på at det er
mulig å lykkes internasjonalt selv om
det norske regelverket for eksport-
kontroll er et av verdens strengeste, og
åpenheten om eksporten av forsvars-
materiell fra Norge er større enn i de
aller fleste nasjoner. Nøkkelen til at
norsk forsvarsindustri lykkes interna-
sjonalt med et strengt regelverk er at
eksportkontrollregimet er stabilt og
praktiseringen forutsigbar. Et bredt 
politisk flertall har i nærmere 20 år
sluttet opp om hovedlinjene i eksport-
kontrollregimet. Så sent som ved be-
handlingen av Innst. 185 S (2015-2016)
støttet et bredt flertall i Stortinget at
«regjeringen viderefører dagens 
retningslinjer for behandling av
søknader om eksport av forsvars-

materiell.». For norsk forsvarsindustris
troverdighet som leverandør og 
samarbeidspartner er dette helt 
avgjørende.

FSi legger stor vekt på å følge opp for-
valtningen og utviklingen av eksport-
kontrollregimet og på å sikre at
politiske beslutningstagere er kjent
med og forstår konsekvensen av 
alternative veivalg på dette området 
og har i løpet av 2018 arbeidet aktivt
overfor Stortinget, UD og andre aktører
som bidrar til å utforme eksport-
kontrollregimet i Norge og 
internasjonalt.

2.10  SMB-utvalg   
Utvalgets formål er å arbeide for best
mulige rammebetingelser for små- og
mellomstore medlemsbedrifter i FSi, 
og har i henhold til mandatet fire
hovedmål: 

• Bidra til å bedre SMB`enes ramme-
betingelser og der igjennom få økt 
mulighetene til å få markeds-
adganger, både overfor Forsvaret 
og internasjonalt.

• Bistå i å forberede dialogen mellom 
SMB`ene og Forsvarets kompetanse-
sentre og Forsvarets 
forsyningsorganisasjon.

• Bistå i å forberede dialogen internt 
mellom FSis medlemsbedrifter, 
spesielt mellom de 4 store og 
SMB`ene.

• Få økt kunnskapene hos SMB`ene om 
FoU-prosessen og tidlig samarbeid. 

Utvalget har i 2018 bestått av syv 
representanter.  Tre medlemmer forlot 
utvalget og fire nye medlemmer 
kom til.  

Utvalget har hatt syv ordinære arbeids-
møter i løpet av året.  Hovedfokus har
vært på hvordan man kan øke SMBs
FoU, og avslutning av SMB prosjekt-
kvalitetsplan.  Leder av SMB utvalget
holdt en presentasjon for FSis styre i
august 2018 om "Styrking av SMB FoU 
i forsvarssektoren." 

I juni ble det gjennomført et SMB –
prosjektkvalitetsplan seminar/arbeids-
møte om prosjektkvalitetsplaner. 
SMB utvalget mottok høsten 2018
prosjektgruppens forslag til malverktøy
til SMB prosjektkvalitetsplan, og denne
ble sent ut til et utvalg av kvalitets-
ledere i medlemsbedriftene, men 
responsen var svært begrenset.  
Det vurderes nå hvordan arbeidet 
med SMB prosjektkvalitetsplan skal
tas videre. 

SMB utvalget ga innspill i form av fire
punkter til "Videreutvikling av forsvars-
sektorens innovasjonsmodell -
Trekantmodellen versjon 2.0".
I desember besøkte SMB utvalget 
besøkte Kongsberg Defence & 
Aerospace hvor temaet for besøket var
hvordan teknisk personell hos SMB og
KDA kan bli kjent med hverandres
produkter, løsninger og utfordringer,
og at økt kjennskap kan være et bidrag
til mer prosjektsamarbeid mellom SMB
og KDA. Et resultat av møtet var at man
vil planlegge å gjennomføre teknologi-
dager for SMB hos KDA i løpet av 2019.

Flere medlemsbedrifter har eller ser på
Politiet som en mulig kunde.  Oppfølg-
ing av Politietaten har derfor vært et
tema i SMB utvalget også i 2018.  
Politiets Fellestjenester deltok på
ettermiddagsseminar i forkant av FSi
messen i 2017, og FSi inviterte, men
lyktes ikke med å Politiets IKT Tjenester
til et tilsvarende ettermiddagsseminar i
2018.  Saken tas opp igjen i 2019. 

FSi fellesstand på Eurosatory i Paris.
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3  STRATEGI FOR 2019 
FSIs VISJON: 
Forsvars- og sikkerhetsindustriens 
interesseorganisasjon og en viktig
samarbeidspartner for myndighetene
og Forsvaret. 

3.1  Overordnede mål 
for 2019 
• Bidra til at Nasjonal forsvars

industriell strategi implementeres i 
tråd med Stortingets føringer

• Bidra til å øke medlemsbedriftenes 
forretningsmuligheter i det norske 
forsvarsmarkedet

• Ivareta norsk forsvarsindustris 
interesser i forhold til utviklingen
av EUs initiativer på forsvars-
industriområdet

• Styrke medlemsbedriftenes 
eksportpotensial

• Utvikle nettverket mellom 
medlemsbedriftene

• Legge til rette for at små og mellom-
store medlemsbedrifter blir mer 
konkurransedyktige i det norske 
forsvarsmarkedet   

3.2  Rammebetingelser  

3.2.1 Myndighetsdialog

FSi skal videreutvikle dialogen med
Forsvarsdepartementet, Forsvars-
materiell, Forsvarets forskingsinstitutt,
forsvarsgrenene, Utenriksdeparte-
mentet og andre relevante
departementer og offentlige etater. 
I lys av at forsvarsmarkedet er
monopolisert på kundesiden er det 
av særlig viktighet å styrke dialogen 
og samarbeidet med Forsvars-
departementet, Forsvarsmateriell og
Forsvaret. Det er en forutsetning for 
å sikre at rammebetingelsene for
forsvarsindustrien bransjen blir 
best mulig. Ettersom eksport og fler-
nasjonalt samarbeid får økende 
betydning og Norge signaliserer øket
deltagelse i slikt samarbeid, er det 
også viktig å videreføre dialogen 
med Utenriksdepartementet. 

Forsvaret står foran en betydelig inves-
teringsvekst de nærmeste årene.  Flere

av de planlagte anskaffelsene er svært
viktige for den videre utviklingen av
norsk forsvarsindustri.  Anskaffelsen av
nye ubåter, autonom mineryddings-
kapasitet, kystvaktfartøyer, luftvern,
langtrekkende luftvarslingsradarer,
midtlivsoppdatering av Nansen-
klasse fregatter, anskaffelse av nye 
IKT-løsninger for taktisk kommando,
kontroll og kommunikasjon, og 
videreføring av F-35 programmet, er
prosjekter som blir svært viktige for
norsk forsvarsindustri sin videre-
utvikling.  Foreningen vil gjennom
arbeidet i investeringsprogrammenes
støttefunksjoner ha en aktiv rolle i å
fremme industriens interesser i
samband med disse anskaffelsene.

Forsvarets forskningsinstitutt spiller en
viktig rolle i utvikling og anskaffelse av
materiell til Forsvaret. Instituttet driver
også teknologisk forskning som er
relevant for forsvarsindustrien. 
Instituttet har nylig gjennomført en
omfattende omorganisering. I denne
forbindelse er det etablert en avdeling
for innovasjon og industriutvikling. 
Foreningen er i dialog med FFI om
videreutvikling av samarbeidet. 

Eksportkontrollregelverket og
praktiseringen av dette er i stadig 
utvikling. FSi arbeider for at norsk 
forsvarsindustri innenfor rammen av 
et strengt men forutsigbart regelverk,
som utvikles og praktiseres i tråd med
Stortingets føringer, skal sikre best
mulige rammebetingelser for eksport
av forsvarsmateriell fra Norge.

Prioriterte oppgaver i 2019 er:

• Bidra til at implementeringen av 
Nasjonal forsvarsindustriell strategi 
(Meld. St. 9 (2015-2016) jr. 
Innst. nr. 185 S (2015-2016)) 
styrker og videreutvikler 
Forsvarsindustriens 
rammebetingelser

• Bidra til forsvarsindustrielle 
vurderinger/analyser i forbindelse 
med anskaffelser til Forsvaret og 
følge opp aktuelle anskaffelses-
prosjekter

• Planlegging og gjennomføring 
av teknologidager med 
forsvarsgrenene

• Styrke dialogen med 
Forsvarsmateriell

• Videreutvikle samarbeidet med 
Forsvarets forskningsinstitutt

• Følge opp industridelen av kampfly-
anskaffelsen og bidra til å sikre norsk 
industri oppdrag i forbindelse med 
vedlikeholds- og reparasjonstjenester 
til F-35

• Sikre at forsvarsindustriens interesser 
bli ivaretatt i anskaffelsen av nye 
ubåter og andre store investeringer 
til Forsvaret

• Følge opp og påvirke norsk tilnærm-
ing til EUs nye initiativer på forsvars-
industriområdet overfor relevante 
norske myndigheter

• Følge opp videreutviklingen av 
eksportkontrollregelverket og 
praktiseringen av dette

• Videreutvikle etablerte møteplasser 
med myndighetene

• Markedsstøtte til eksport av 
forsvarsmateriell

• Legge til rette for å styrke 
mulighetene for SMBers muligheter 
i forsvarsmarkedet

• Gi medlemsbedriftene et relevant 
og variert tilbud av faglige 
seminarer og kurs

• Styrke FSi sin profilering i sosiale 
medier

3.2.2. Politisk arbeid

Forsvarsindustrien er helt avhengig av
bred politisk støtte for å ha ramme-
betingelser som sikrer konkurranse-
kraft hjemme og ute.  For å oppnå
dette er det viktig at beslutningstagere
og stabsmedarbeidere i de politiske
partiene, interessegrupper og andre 
organisasjoner med sammenfallende
interesser, er godt kjent med norsk 
forsvarsindustri og hva industrien betyr
for forsvarsevne, verdiskapning,
arbeidsplasser og industriell utvikling.

Foreningen legger opp til å videreføre
dialogen med politiske partier og
interesseorganisasjoner. De politiske
partiene starter nå opp arbeidet med
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partiprogrammer for Stortingsvalget 
i 2021. 

Det er viktig å spre informasjon og
kunnskap om forsvarsindustrien til
aktører som er med å påvirke forsvars-
industriens rammebetingelser.  I denne
sammenheng er de politiske partienes
ungdomsorganisasjoner svært viktige.
Det vil derfor bli gjennomført et
seminar i 2019 for representanter fra de
politiske ungdomspartiene og andre
relevante interesseorganisasjoner.

I 2014 og 2018 gjennomførte EY 
en analyse av de økonomiske 
konsekvensene av utvikling av 
forsvarsmateriell i Norge for 
perioden 2009-2013 og 2009-2017.
Det planlegges å oppdatere denne 
til å omfatte perioden 2009-2018.

Arendalsuka, som gjennomføres hvert
år i august, har blitt en stor og viktig
arena for politisk dialog og debatt. FSi
har så langt ikke deltatt her, men vil
vurdere å delta på hensiktsmessig
måte i 2019.

3.2.3 Nasjonal forsvarsindustriell
strategi (Meld. St. 9 (2015-2016))

Implementeringen av Nasjonal 
forsvarsindustriell strategi videreføres i
2019. FSi skal være en pådriver for å
bidra til at implementeringen styrker
relasjonene mellom Forsvaret og 
industrien slik at industrien forblir en
viktig bidragsyter til forsvarsevnen kan
fortsette å bidra med verdiskapning,
arbeidsplasser og inntekter til Staten.

Implementeringen skjer innenfor
rammen av allerede etablerte sam-
arbeidsfora som blant annet Høynivå-
gruppen for Forsvarssektoren og
forsvarsindustrien, Nasjonal kontakt-
gruppe for norsk forsvarsindustri,
Investerings-programmenes støt-
tefunksjoner, FMA dialogforum og 
teknologidager med forsvarsgrenene.

FSi skal være en pådriver for å sikre at
det blir gjennomført forsvars-
industrielle analyser og vurderinger.
Videre skal foreningen legge til rette
for å sikre koordinerte innspill til både
vurderinger og analyser fra industrien
og sikre at industriens innspill til disse
vurderingene bli tillagt vekt.  

Det forventes at det i løpet av 2019 blir
ferdigstilt retningslinjer/standarder for
gjennomføring av forsvarsindustrielle
vurderinger/analyser. Videre pågår et
arbeid med å fastsette ambisjonsnivået
for de teknologiske kompetanse-
områdene der den nasjonale forsvars-
industrielle strategien legger til grunn
at det av hensynet vesentlige sikker-
hetsinteresser er nødvendig å ha 
industriell kompetanse i Norge.  
FSi skal gi innspill til dette arbeidet.

3.2.4 Internasjonal 
markedsføring 

Det er viktig at den omfattende
myndighetsstøtten til eksport av 
forsvarsmateriell opprettholdes. I et
internasjonalt forsvarsmarked som
preges av stadig sterkere konkurranse,
der veksten i stor grad skjer i markeder
som i betydelig grad er politisert, er
støtte fra norske myndigheter avgjør-
ende. Forsvarsdepartementet og 
Forsvaret legger stor vekt på å støtte
norsk eksport av forsvarsmateriell fra
Norge. Industrien er svært tilfreds med
støtten fra norske myndigheter. 
Foreningen skal ha løpende dialog 
om deltagelse og bidrag fra Forsvars-
departementet og Forsvaret i 
forbindelse med internasjonale
myndighetsmøter, messer, 
konferanser/seminarer og 
demonstrasjoner. 

I løpet av 2019 blir det gjennomført
statsbesøk/offisielle besøk av 
Kongehus og regjeringens medlemmer
til bl.a. India og Chile. Når det er
relevant, vil FSi delta i planlegging og
gjennomføring av aktiviteter for å 
promotere norsk forsvarsindustri
innenfor rammen av programmet til
næringslivsdelegasjoner i regi av
Innovasjon Norge. 

3.2.4.1 Messer/utstillinger  

I 2019 planlegger foreningen å 
arrangere fellesstands på følgende 
utstillinger: 

• Paris Airshow 2019 i Paris, Frankrike

• MSPO 2019 i Kielce, Polen

• DSEi 2019 i London, UK

Foreningen vil, avhengig av behov og
interesse hos medlemsbedriftene, også
kunne gjennomføre fellesstands på
andre messer i 2019. 

3.2.5 Anskaffelsesregelverk 

Det signaliseres at det, blant annet som
følge av Nasjonal forsvarsindustriell
strategi, kan bli nødvendig å gjøre
tilpasninger i Forsvarets anskaffelses-
regelverk.   FSi skal følge opp og
eventuelt gi innspill til dette arbeidet.

Som følge av en endret sikkerhets-
politisk situasjon er spørsmålet om 
beredskapsklausuler i Forsvarets 
kontrakter aktualisert. Dialog mellom
industrien og Forsvaret om dette
pågår.  Utfordringene er i første rekke
knyttet til kostnadsspørsmål og
hvordan beredskapsklausuler skal 
gis reelt innhold og kunne fungere i
situasjoner som befinner seg høyt i
krisespekteret, men ikke tilstrekkelig
høyt til at beredskapslovgivnings 
rekvisisjonsbestemmelser og/eller
mobilisering er iverksatt.  Arbeidet vil
bli fulgt opp i utvalget for kontraktuelle
og juridiske spørsmål.

Som følge av den store interessen 
for US Government Procurement
Regulations FAR/DFARS trenings-
seminar planlegges det å gjenta 
arrangementet i 2019. De nordiske 
forsvarsindustriforeningenes
medlemmer vil bli særskilt invitert 
til å delta. 

3.2.6 Etikk og antikorrupsjon

Risikoen for korrupsjon er tilstede i
nesten alle bransjer og på alle nivåer.
Forsvarsbransjen blir internasjonalt sett
på som en bransje der risikoen er høy.
Store verdier, kombinert med
hemmelighold,
eneleverandørsituasjoner og utstrakt
bruk av agenter og representanter, er
blant risikofaktorene. Korrupsjon i for-
svarssektoren bidrar til sløsing med
skattebetalernes penger og i ytterste
konsekvens til at materiell og systemer
ikke virker som de skal når det gjelder
som mest, med potensielt fatale kon-
sekvenser for både militært personell
og sivilbefolkning. Derfor er det særlig
viktig at nettopp forsvarsleverandører
tar ansvar og iverksetter tiltak for å
minimalisere risikoen for korrupsjon.
Det estimeres konservativt at de årlige
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tapene i forsvarssektoren som følge
korrupsjon er i størrelsesorden 20
milliarder dollar. 

Leverandører i forsvarsmarkedet blir i
også i økende grad stilt overfor krav
om dokumenterte prosesser for etikk-
og antikorrupsjonsarbeid i bedriften.
Dette gjelder ved leveranser til 
offentlige kunder, og stadig oftere
pålegges hovedleverandører ansvar 
for å dokumentere at deres under-
leverandører har etablert rutiner for å
motvirke og unngå korrupsjon. Målet
er å minimalisere risikoen for at korrup-
sjon skal forekomme gjennom hele
verdikjeden.

Derfor vil FSi i 2019 legge vekt på å
videreføre arbeidet med å bevisstgjøre
medlemsbedriftene på betydningen av
å ha fokus på etikk- og antikorrupsjons-
arbeid.  Det legge opp til å etablere en
permanent interessegruppe for etikk
og anti-korrupsjon bestående av 
representanter for medlemsbedriftene
og som støttes av FSis administrasjon.

Senter for integritet i Forsvarssektoren
(SIFS), som er underlagt Forsvars-
departementet, arbeider med å utvikle
holdninger og prosesser for å sikre at
anskaffelsesvirksomheten i Forsvaret
skjer på en måte som er etisk forsvarlig
og med minimal risiko for korrupsjon
eller annen ureglementert adferd. 
FSI har løpende dialog med SIFS og
samarbeidet videreføres i 2019. 

3.2.7 Industrielt samarbeid ved
anskaffelser fra utenlandske
leverandører 

Nasjonal forsvarsindustriell strategi slår
fast at industrielle samarbeidsavtaler
ved anskaffelser fra utlandet forblir et
viktig virkemiddel for å sikre norsk 
forsvarsindustri markedsadgang
internasjonalt. 

Et nytt regelverk for industrielt sam-
arbeid ved Forsvarets anskaffelser fra
utlandet trådte i kraft 1. januar 2014.
Det er fortsatt viktig å følge opp
hvordan dette blir implementert, 
særlig i lys av hvordan EUs medlems-
land velger å tolke direktivet når det
gjelder bruk av industrisamarbeids-
avtaler som ikke er særlig omtalt i 
forsvars- og sikkerhetsdirektivet. 

Regelverket er under revisjon som
følge av implementeringen av Nasjonal

forsvarsindustriell strategi og for-
eningen vil følge opp og gi innspill 
til dette arbeidet.

Videre skal FSi, i samsvar med etablert
praksis, støtte FD i arbeidet med å 
forhandle frem og gjennomføre 
gjenkjøpsavtaler med utenlandske
leverandører.  

3.2.8 Internasjonal handel med
forsvarsmateriell  

Regelverket for eksportkontroll og
praktiseringen av dette er avgjørende
for forsvarsindustriens internasjonale
konkurransekraft. Et stabilt og for-
utsigbart regime som i størst mulig
grad utvikles innenfor en flernasjonal
ramme som sikrer like konkurranse-
vilkår for alle leverandører er en for-
utsetning for å kunne ha likeverdige
rammebetingelser for eksport.

FSi vil derfor følge tett opp utviklingen
og praktiseringen av eksportkontroll-
regimet for å bidra til at dette forblir
forutsigbart. Foreningen skal i 2019
blant annet gi innspill til Stortingets
behandling av den årlige stortings-
meldingen om eksport av forsvars-
materiell og delta på høringer i
komiteen dersom det blir aktuelt.

Norsk forsvarsindustri blir gjennom
eierskap, strategiske allianser og salg 
til nasjoner vi tradisjonelt ikke har hatt
omfattende handel med på forsvars-
materiellområdet, stadig mer interna-
sjonalisert.  Det øker markedspotens-
ialet, men skaper også noen utford-
ringer når det gjelder å kontrollere
kritisk norsk utviklet forsvarsteknologi.
Dette forutsetter at det foretas
vurderinger for eksport og teknologi-
overføring til utenlandske
myndigheter/industri med utgangs-
punkt i andre kriterier enn de som
ligger til grunn for behandling av
søknader om eksportlisens, for 
eksempel operative og forsvars-
politiske forhold. Det tilligger norske
myndigheter å regulere eksport og
overføring av kritisk norskutviklet 
teknologi. Fra et industrielt ståsted er
det viktig å finne en god balanse for
hvordan problemstillingen blir
håndtert slik at eksport og teknologi-
overføring kan finne sted uten at det
får negative konsekvenser for 
Forsvarets operative evne, men
samtidig ikke begrenser muligheten
for eksport og internasjonalt forsvars-

industrisamarbeid ut over det som er
strengt nødvendig av operative
og/eller forsvarspolitiske hensyn. 

I 2018 utarbeidet Forsvarsdeparte-
mentet en strategi for beskyttelse av
norskutviklet teknologi. FSi deltok 
aktivt i dette arbeidet og vil følge opp
implementeringen av denne i dialog
med FD og FMA.  Som et ledd i 
implementeringen av strategien er 
det iverksatt et arbeid for å oppdatere 
«Lov om forsvarsviktige oppfinnelse
m.m.». FSi legger til grunn at for-
eningen vil bli invitert til å bidra i 
dette arbeidet i 2019 og vil delta på
hensiktsmessig måte.

Regelverket for kontroll med eksport
av strategiske varer er i kontinuerlig 
utvikling både nasjonalt og interna-
sjonalt.  Økende flernasjonalt sam-
arbeid og strategiske allianser mellom
norsk og utenlandsk forsvarsindustri
gjør at medlemsbedriftene i økende
grad også eksponeres for andre 
nasjoners eksportkontrollregelverk
som for eksempel det amerikanske
ITAR regelverket.  Det skaper behov for
informasjon til medlemsbedriftene og
gjør det nyttig å kunne utveksle infor-
masjon og erfaringer på tvers av
medlemsmassen. Derfor vil for-
eningens eksportkontrollutvalg, som
ble opprettet i 2017, arbeide videre for
å støtte foreningens arbeid med å
bidra til å øke medlemsbedriftenes
kompetanse om eksportkontroll og
arbeidet med å påvirke utviklingen av
eksportkontrollregimet. I 2019 vil 
utvalget med støtte fra administ-
rasjonen bidra til å arrangere et
seminar om eksportkontroll i Oslo.  

3.2.9 EU og EDA   

EU har tatt initiativ til å opprette et 
forsvarsfond (EDF) som på sikt har
potensial til å få stor betydning for 
utviklingen av europeisk forsvars-
industri, som norsk forsvarsindustri
gjennom eierskap og strategiske 
allianser er en integrert del av. EUs nye
fremstøt på forsvarsområdet er langt
mer ambisiøse enn tidligere initiativ. 
Til forskjell fra tidligere forsøk på å
regulere forsvarsmarkedet, har 
kommisjonen nå tatt initiativ til å legge 
betydelige summer på bordet for å
støtte forsknings- og utviklingspro-
sjekter. Norsk forsvarsindustri kan så
langt ikke delta i prosjekter som får
støtte fra EU. Dersom det ender med at
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norsk forsvarsindustri holdes utenfor
EDF, vil det helt åpenbart være uheldig
og svekke industriens muligheter til å
vinne innpass i europeiske samarbeids-
prosjekter på sikt. Blir konsekvensen at
det store europeiske markedet blir
enda mer lukket enn det allerede er, 
er det alvorlig for norsk forsvars-
industri.

Forsvarsfondet etableres innenfor
rammen av det indre marked, der
Norge gjennom EØS-avtalen har et 
avklart forhold til EU og medlems-
landene. Norge har implementert EUs
direktiver om forsvars- og sikkerhets-
anskaffelser. Det sikrer at EUs forsvars-
industri kan konkurrere i det norske
forsvarsmarkedet. Dersom vi i
fremtiden får en situasjon der 
europeiske bedrifter skal konkurrere i
det norske markedet med teknologi 
og produkter som er utviklet med 
betydelige subsidier fra EU, uten at
norsk industri får anledning til delta i
disse prosjektene og i tillegg med 
dårligere markedsadgang enn i dag, vil
det bli sterkt konkurransevridende i
norsk industris disfavør, både hjemme
og ute. Dette kan være i strid inten-
sjonene i EØS-avtalen. Dersom det
norske forsvarsmarkedet skal være
åpent for europeiske leverandører, må
det, med EØS-avtalen og europeisk 
industris markedsadgang i Norge som
begrunnelse, forutsettes at Norge og
norsk forsvarsindustri også får anled-
ning til å være med i EU-subsidierte
programmer som forsker frem ny 
teknologi og utvikler nye produkter i
Europa. Det vil være bra også for 
Europeisk forsvarsindustri som norsk
industri er en integrert del av.

Norske myndigheter arbeider for dette
og det er viktig at dette arbeidet
videreføres med en klar målsetting 
om at norsk industri skal kunne delta 
i EDF finansierte prosjekter. I tillegg 
må det vurderes å iverksette tiltak for 
å kompensere for den åpenbare kon-
kurransevridningen det vil innebære
dersom europeisk industri skal kunne
konkurrere i Norge og med norsk 
forsvarsindustri internasjonalt med
produkter der utviklingen 
subsidieres av EU.

FSi skal arbeide for at norske
myndigheter sikrer norsk industris
muligheter til å delta i prosjekter som
gjennomføres med støtte fra EUs 

Forsvarsfond. Det er også viktig å
påvirke disse prosessene direkte mot
EU/EDA og gjennom den europeiske
forsvarsindustriforeningen ASD. Dette
vil også i stor grad kunne skje i et sam-
arbeid mellom de nordiske forsvars-
industriforeningene. 

FSi anser det også som viktig at Norge
viderefører samarbeidet med EDA slik
at mulighetene et slikt samarbeid gir
blant annet for fremtidig deltagelse i
EDA-finansierte programmer, kan 
utnyttes. Samtidig er det viktig å
arbeide for at Norge ikke liberaliserer
det nasjonale markedet for forsvars-
materiell i et raskere tempo enn det de
ledende nasjonene i EU gjør. De små
nasjonene med begrenset forsvars-
industriell kompetanse og kapasitet må
først tilgodeses gjennom at de store 
nasjonene legger til rette for markeds-
adgang og likeverdig konkurranse. 

FSi deltar regelmessig i samarbeids-
møtene mellom EDA og de europeiske
forsvarsindustriforeningene. 

3.3  Nye kampfly 
Arbeidet med å posisjonere norsk 
industri i understøttelsen av F-35 er en
prioritert oppgave også i 2019. Produk-
sjonstakten i F-35 programmet er på
vei opp.  For flere norske leverandører
til programmet innebærer det økende
volum i leveransene til programmet.
Det er også identifisert enkelte nye
muligheter, blant annet for leveranser
til F-135 motoren, som bidrar til å øke
potensialet.

Samtidig er presset på programmet for
å redusere kostnader økende. Det betyr
at norske leverandører må være for-
beredt på å ytterligere optimalisere
produksjonen for å forbli konkurranse-
dyktig. Et bekymringsfullt utviklings-
trekk er indikasjoner på at det søkes
etter alternative leverandører i USA til
deler og komponenter som norsk in-
dustri leverer.  Videre er markedsføring
av flyene til kunder som ikke er
medlem av F-35 partnerskapet i full
gang.  Disse anskaffelsene vil normalt
bli ledsaget av krav om industrisam-
arbeid og det øker risikoen for at
leverandøren vil se etter muligheter for
å flytte produksjon som ikke er
lokalisert til USA fra en nasjon til en
annen.  I lys av at Norge i løpet av få år
kontraktuelt har forpliktet seg til å 

anskaffe samtlige F-35 Luftforsvaret
skal ha, gir dette grunn til bekymring.
Det er derfor svært viktig å fortsette å
arbeid for at norsk industris interesser 
i F-35 blir ivaretatt.

I lys av den usikkerheten som eksisterer
om hva norsk industri vil kunne oppnå
av leveranser til produksjonspro-
grammet, er de nasjonale utviklings-
prosjektene for ny ammunisjon til flyet,
APEX, og nytt missil for overflate- og
landmålskapasitet, Joint Strike Missile
(JSM),  helt avgjørende for at kampfly-
anskaffelsen skal bli en industriell
suksess. Det er først når APEX og JSM
realiseres at det vil være mulig å nå de
industrielle ambisjonene som er lagt til
grunn for kampflyprosjektet, også i for-
hold til å bringe små og mellomstore
bedrifter inn i prosjektet. Prosjektene
har god fremdrift og flere viktige
milepæler skal passeres i 2019. 

I løpet av året vil det bli avklart om
norsk industri blir valgt som leverandør
av reparasjons og vedlikeholds-
tjenester til flyene.  To konsortier 
bestående av norske leverandører 
besvarte det amerikanske program-
kontorerts forespørsel våren 2018. 
I lys av at norsk industri ikke nådde 
opp i første runde høsten 2016 og at 
de aller fleste tildelinger av oppdrag i 
programmet inngår i den delen av 
programmet som har blitt evaluert i
løpet av 2018, er det helt avgjørende 
at norsk industri blir tildelt oppdrag i
denne runden. Dette arbeidet er av
meget langsiktig karakter og spesielt
på grunn av stadig lav produksjons-/
leveransetakt, kan det ikke forventes
kontrakter til industrien av betydelig
omfang før om flere år. Det vil bli
behov for å etablere regionale 
europeiske vedlikeholdskilder for 
F-35 i Europa. 

FSi er derfor opptatt av, og vil arbeide
for at norske myndigheter identifiserer
konkrete tiltak som kan motivere
leverandørene til å styrke sitt engasje-
ment overfor norsk industri, og sørger
for at allerede etablerte avtaler utvides
som forespeilet og at både nye og
allerede identifiserte, men ikke iverk-
satte muligheter, blir realisert. 

3.4  Nye ubåter  
Ubåtanskaffelsen er en unik strategisk
mulighet for norsk industri. Prosjektet
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blir det nest største investerings-
prosjektet i Forsvaret noen gang med
en forventet levetid på 40 – 50 år. 

Forutsetningene for et vellykket 
industrisamarbeid er tilstede. Det
gjenstår imidlertid krevende forhand-
linger, før det kan inngås kontrakter
om anskaffelse av ubåter. I dette ligger
en risiko, men også betydelige
muligheter.

Erfaringene blant annet fra anskaf-
felsen av ULA-klasse ubåtene på 1980-
tallet og fregattene sent på 90-tallet,
tilsier at noen enkle prinsipper, som
sikrer at potensialet som er identifisert
faktisk kommer til realisering, bør
legges til grunn. Også erfaringene fra
fregatt-prosjektet viser med all
tydelighet at det som ikke er forpliktet
når anskaffelseskontrakten signeres, er 
beheftet med stor risiko i forhold til
realisering.

Avtaleverket i sin helhet må være
juridisk forpliktende i det øyeblikket
det inngås kontrakt om anskaffelse av
ubåter. Det innebærer blant annet at
eventuelle forbehold om parlament-
arisk behandling av myndighets-
avtalene må være ryddet av veien før
det inngås kontrakt, slik at når Norge
forplikter seg til å anskaffe fire ubåter
er også Tyskland juridisk forpliktet til
både å anskaffe to ubåter og til å 
anskaffe missiler fra norsk industri.
Videre må industrisamarbeidsavtalen
mellom Forsvarsdepartementet og
tkMS være signert før kontrakt inngås.

Avtalene mellom norsk og tysk industri
om leveranser til hverandre må tilsvar-
ende være utformet slik at de senest
blir juridisk bindene på det tidspunktet
kontrakt om anskaffelse av ubåter 
signeres. Det samme gjelder eventuelle
andre avtaler om leveranser av for-
svarsmateriell fra norsk industri til 
Tyskland som skal skje innenfor
rammen av samarbeidet.

FSis ambisjon er å bidra til å sikre at 
anskaffelsen av nye ubåter sikrer 
industriavtaler som gir oppdrag til
norsk industri til en verdi som tilsvarer
anskaffelsesverdien, og at før det inn-
gås kontrakt om leveranse av ubåter,
skal det inngås forpliktende industri-
avtaler som sikrer norske leveranser.
Videre må det også sikres markeds-

adgang for norsk forsvarsindustri i
leverandørnasjonen, og at norske
delsystemer som integreres på de
norske ubåtene, også inngår i de tyske
ubåtene og ved eventuell eksport av
samme type ubåt til tredjeland.

Ut over de industrielle mulighetene
som følger av selve anskaffelsen, er det
viktig også å følge opp industrielle
muligheter knyttet til fremtidig drift og
vedlikehold av ubåtene. Selv om dette
er et svært langsiktig arbeid, er det
nødvendig å inkludere dette i dialogen
allerede nå. En rekke prinsipielle 
avklaringer som har betydning for 
industriens fremtidige mulighetsrom
på dette området gjøres i forbindelse
med definisjonen av prosjektet. Fra et
industrielt ståsted er det viktig at det
introduseres modeller for drift og
vedlikehold som gir nye muligheter for
norsk industri som leverandør til alle
nasjoner som etter hvert anskaffer
samme ubåt som det Norge og 
Tyskland nå har til hensikt å gjøre.

FSi vil løpende følge opp dialogen med
norske myndigheter, mulige leveran-
dører og relevante utenlandske
myndigheter om den industrielle
dimensjonen i ubåtprogrammet i
samsvar med ovennevnte. FSIs ubåt-
utvalg vil representere FSi i etablerte
samarbeidsfora ledet av norske
myndigheter som Industriforum ubåt
og Arbeidsgruppe ubåt.

3.5  Forsvarsrelatert 
romvirksomhet 
Langtidsplanen for Forsvaret etablerer
rommet som et femte domene for 
Forsvarets operative virksomhet.  Det
legges til grunn at Forsvarets romvirk-
somhet skal være så sivil som mulig og
så militær som nødvendig.  Romfart er
allerede en viktig del av virksomheten
til mange av FSis medlemsbedrifter og
Forsvarets fornyede satsning på
rombasert virksomhet kan derfor
innebære nye forretningsmuligheter.
Samtidig er det en betydelig sivil rom-
virksomhet i Norge og det er en egen
intresseorganisasjon, Norsk industri-
forum for romvirksomhet (NIFRO), som
arbeider for å ivareta interessene til
norske bedrifter som er leverandører til
romfartsprosjekter.  I lys av at det er 
betydelig overlapp i medlemsmassen,
og at det er i industriens interesse å
opptre så koordinert som mulig over-

for myndigheter og andre aktører som
påvirker rammebetingelsene for både
forsvarsindustrien og romindustrien, vil
dialogen og samarbeidet med NIFRO
bli videreført. 

3.6  Internasjonalt 
samarbeid

3.6.1 Bilateralt samarbeid 

FSi skal videreføre samarbeidet med
europeiske søsterorganisasjoner for 
å legge til rette for samarbeid mellom
våre medlemsbedrifter og bedrifter 
i de respektive land. Det kan bli 
aktuelt å gjennomføre 1-2 bilaterale 
industriseminarer i løpet av 2019. 

FSi vil delta og arrangere et forsvars-
industriarrangement i forbindelse med
Statsministerens planlagte offisielle
besøk til India primo 2019. Det
vurderes også å gjennomføre et for-
svarsindustriseminar i forbindelse med
Kongeparets statsbesøk til Chile i mars
2019. Ut over dette vil foreningen 
fortløpende vurdere deltagelse ved 
offisielle besøk/statsbesøk når 
Innovasjon Norge arrangerer nærings-
livdelegasjoner. FSi har ved mange
anledninger i de senere år deltatt ved
slike besøk. Tilbakemeldingene fra 
bedriftene som deltar er svært positive
og styret anser det som viktig at 
foreningen aktivt deltar ved slike
anledninger. 

3.6.1.1 USA 

Samarbeidet med USA vil også i 2019
ha høyeste prioritet.

FSi skal bidra til å følge opp arbeidet
som er iverksatt i regi av en norsk/
amerikansk arbeidsgruppe. For å ut-
rede å avklare hvorvidt det kan iverks-
ettes tiltak som kan bidra til å sikre at
intensjonene i avtaleverket mellom de
to land på forsvarsmateriellområdet
etterleves bedre, og til å løfte norsk 
industris status som leverandør i det
amerikanske forsvarsmarkedet.

Som en del av implementeringen av
avtalen som ble inngått i 2018 mellom
USA og Norge om forsyningssikkerhet,
der også norsk industri er forutsatt 
omfattet, ble det utarbeidet og under-
tegnet en adferdskode (Code of
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Conduct) mellom Forsvars-
departementet og FSi. 22 norske 
bedrifter sluttet seg til koden i løpet 
av 2018.  Foreningen skal sammen 
med FD, NADIC og ambassaden i 
Washington D.C bidra til å legge til
rette for å styrke norske bedrifter som
har sluttet seg til koden styrker sine
markedsmuligheter i USA.

3.6.1.1.1 US – Norwegian
American Defence and Home-
land Security Industry Council
(NADIC)

Gjennom medlemskap og styre-
representasjon i NADIC skal FSi aktivt
bidra til å styrke samarbeidet og til å
sikre norsk forsvarsindustri best mulige
rammebetingelser i det amerikanske
forsvarsmarkedet. Det planlegges flere
større arrangementer i NADIC regi i
2019, blant annet NADIC-stand på 
forsvarsutstillingene Navy League Air-
Sea-Space, og AUSA. I mai planlegger
NADIC å arrangere den årlige norsk-
amerikanske forsvars- og sikkerhets-
konferansen i Washington DC. 

3.6.2 NATO Industrial advisory
group (NIAG) 

Utviklingen i NIAG går i retning av at
samarbeidet utvides til i større grad
også omfatte rådgivning og formidling
av industriens synspunkter i tilknytning
til alliansens politiske saker. Viktige
saker i 2019 vil være missilforsvar,
interoperabilitet og cyberdefence og
involvering av industrien i NATOs 
planprosesser. 

Det pågår et arbeid i NATO for å 
avklare hvordan alliansen skal erstatte
AWACS-flyene når disse faller for 
aldersgrensen en gang etter 2030.
Dette programmet, Allied Future
Surveillance and Control (AFSC) har
potensial til å bli en stor satsning om
noen år.  Norsk forsvarsindustri deltar i
en arbeidsgruppe under NIAG som skal
gi industrielle innspill til arbeidet.
Arbeidet videreføres i 2019.

Forøvrig videreføres den prosjekt-
rettede virksomheten gjennom NATO-
finansierte studiegrupper der norske
bedrifter deltar etter behov og inter-
esse. Formålet med arbeidet er å legge
til rette for etablering av flernasjonale
prosjekter og å ta frem underlag for
fremtidige NATO standarder
(STANAGS). 

FSi skal ivareta Norges deltagelse i 
samarbeidet innenfor rammen av
NIAG.

3.6.3 Aerospace, Space and
Defence Industries association 
of Europe (ASD) 

Det er fortsatt en positiv utvikling når
det gjelder ASDs arbeid på forsvars-
området. Foreningen fortsetter å 
styrke sin posisjon i Brussel og
dialogen med både EU og EDA er 
intensivert betydelig. 

ASDs arbeid på forsvarsområdet i 2019
vil i stor grad dreie seg om å følge opp
etableringen av EUs Forsvarsfond
(EDF). FSi følger arbeidet gjennom
direkte representasjon i ASD som
medlem i en av ASDs operative en-
heter, Defence Business Unit. Det er et
godt samarbeid mellom de nordiske
foreningene om det som skjer i ASD for
å avklare felles posisjoner og å holde
hverandre løpende oppdatert. FSi skal
følge opp og påvirke utviklingen av 
forsvarsindustriens rammebetingelser 
i Europa gjennom aktiv deltagelse i
ASD og dialog med EDA og EU-
kommisjonen i 2019.

I takt med at forholdet mellom NATO
og EU utvikler seg er det også økende
interesse i ASD for å styrke dialogen
med NATO.  FSi deltar i dette arbeidet
gjennom representasjon i ASD NATO
Task Force.

EUs initiativer på forsvarsområdet skal
bidra til blant annet å restrukturere 
europeisk forsvarsindustri.  Hvor om-
fattende dette blir og i hvilken grad det
lykkes gjenstår å se. Det er imidlertid
liten tvil om at endringene som er
under oppseiling i Europa vil kunne få
stor betydning for norsk forsvars-
industri.  Derfor vil det være aktuelt å
styrke innsatsen i ASD og mot EUs 
organer og EDA for om mulig å få
større innflytelse på foreningens 
arbeid med å påvirke rammebeting-
elsene gjennom sin dialog med EU-
kommisjonen og andre aktører i
Brussel.

3.6.4 Nordisk samarbeid 

Det vil i 2019 være dialog mellom de
nordiske foreningene og NORDEFCO
på flere nivåer.  De nordiske for-
eningene fortsetter arbeidet for at 

industrien også skal bli invitert inn i en
dialog med kapabilitetsutviklings-
miljøet i NORDEFCO (COPA
Capabilities). FSi skal aktivt arbeide for
at NORDEFCO legger til rette for og
bidrar til å sikre nordisk industris inter-
esser i det videre arbeid med å utvikle
felles nordiske operative kapasiteter. 

Samarbeidsavtalen mellom de nordiske
forsvarsindustriforeningene, som ble
inngått i november 2012, blir videre-
ført. Blant annet vil det bli utformet
felles nordiske posisjoner som innspill
til prosessene som pågår i EU for å
etablere et åpent europeisk marked for 
forsvarsmateriell og i den europeiske 
foreningen, ASD.

FSi skal aktivt delta i dialogen med
norske myndigheter for å sikre at
norske industriinteresser blir ivaretatt i
den videre utviklingen av det nordiske
forsvarssamarbeidet. 

3.7  Samfunnssikkerhet
FSi vil i 2019 legge vekt på å følge opp
og videreutvikle kontakten med Politiet
som samfunnssikkerhetsaktør i Norge.
Ut over dette kan det bli aktuelt å følge
opp andre etater med ansvar innenfor
samfunnssikkerhet.

3.8  SMB
SMB-utvalget vil i 2019 arbeide for og
foreslå tiltak for å øke SMBs FoU deltag-
else i forsvarsprosjekter, og involvering
av SMB i nasjonale forsvarspro-
grammer.  SMB-utvalget vil i denne
anledning bidra til å arrangere 
teknologidager rettet mot SMB i 
samarbeid Kongsberg Defence & 
Aerospace.  

3.9  Samarbeidspartnere
Innovasjon Norge er en samarbeids-
partner for FSi. FSi arbeider for å
videreutvikle samarbeidet.
Innovasjon Norge finansierer en andel
av stillingen ved ambassaden i Wash-
ington D.C. FSi samarbeider tett med
Innovasjon Norge i forbindelse med
gjennomføringen av forsvarsindustri-
arrangementer i tilknytning til stats-
besøk/offisielle besøk fra Norge.

Samarbeidet med advokatfirmaet
Arntzen de Besche vil bli videreført i
2019. Gjennom dette samarbeidet får
medlemsbedriftene tilgang til juridisk
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spisskompetanse som har nytteverdi
for bedriftene og FSi har ved flere
anledninger fått bidrag i form av 
innlegg på seminarer og konferanser
fra firmaet.

3.10  Informasjon
Foreningens nettsider vil bli videre-
utviklet og aktivt benyttet for å for-
midle informasjon om foreningens
løpende aktiviteter. I løpet av 2019
planlegges det å migrere hjemmesiden
til en ny plattform som er i ferd med å
bli rullet ut i NHO og landsforeningene.
Formålet er å bedre funksjonaliteten
og å effektivisere driften av nettsiden
gjennom å kunne trekke på ressurser
som blir etablert i NHO Service partner.
FSis nyhetsbrev har nå mer enn 2500
abonnenter. Dette er en økning på om
lag 300 fra året før.  Nyhetsbrevet er en
effektiv måte for å nå mange relevante
organisasjoner og enkeltpersoner og
vil bli videreført.

Det er stor etterspørsel etter infor-
masjon og fakta om Forsvars- og
sikkerhetsindustriens aktiviteter. 
Behovet for statistikk er betydelig. 
I 2010 innledet FSi et samarbeid med
FFI som på oppdrag fra Forsvars-
departementet utarbeider en statistikk
over forsvarsindustrien i Norge. 
Samarbeidet vil bli videreført også i
2019. Det er kun gjennom doku-
menterte fakta FSi kan forklare 
Forsvars- og sikkerhetsindustriens 
betydning for Forsvaret og samfunnet.
Det er avgjørende viktig for å sikre 
politisk oppmerksomhet og støtte 
for våre saker.  

Foreningens profilering på sosiale 
medier vil bli videreutviklet i 2019.  
I tillegg til å viderføre FSis profil på
facebook, tas det sikte på å etablere
aktiv tilstedeværelse på Twitter og
LinkedIn.

Samarbeidet med Militærteknikk blir
videreført i 2019.

3.11  Medlemmer
FSi har hatt hatt en positiv utvikling 
i antall medlemmer de senere år. 
Foreningen er en medlemsorganisa-
sjon som eksisterer for å ivareta
medlemmenes interesser. 

FSis medlemsmasse er variert i størr-
else, kompetanse og produkter. Felles-
skapet er tuftet på at alle medlemmer i
utgangspunktet har verdiskapende 
aktivitet i Norge og betjener kunder 
i offentlig sektor innenfor forsvar og
samfunnssikkerhet eller er leverandør
til norsk og/eller internasjonal forsvars-
og/eller sikkerhetsindustri. Det betyr
også at medlemmenes forventninger
og krav til FSi varierer.

Det er viktig at medlemmene er 
engasjert i foreningens aktiviteter.
Gjennom deltagelse i utvalg og
arbeidsgrupper blir medlemmene 
aktivt trukket inn i den daglige drift.
FSis programutvalg, kampflyutvalget,
ubåtutvalget, utvalget for juridiske og
kontraktsrelaterte spørsmål, Eksport-
kontrollutvalget og SMB-utvalget er ek-
sempler på slike tiltak.

Med nåværende fordeling av medlems-
bedriftene på medlemskategorier bør
antallet medlemmer i foreningen ikke
være under 100 for å sikre en forsvarlig
finansiering. Samtidig er det viktig at
medlemsbedriftene opplever et felles-
skap gjennom medlemskapet i FSi, og
det er derfor ikke et mål i seg selv å 
rekruttere flest mulig medlemmer. 
Som følge blant annet av oppkjøp/
fusjoner, strategiske prioriteringer, 
økonomiske vurderinger og evaluering
av nytteverdien av medlemskapet er
det, og vil det fortsatt være, bedrifter
som velger å avvikle medlemskapet.
Det vil derfor kontinuerlig pågå et
arbeid for å rekruttere nye medlemmer.

3.12  Opplæringstilbud
FSis medlemsbedrifter etterspør kurs
og seminarer som har betydning for
deres gjennomføring av kontrakter
med forsvarssektoren eller med
leverandører av forsvarsmateriell.

Så langt har foreningen gjennomført
dette ad-hoc.  I lys av at etterspørselen
har vist seg å være høy etter slike tilbud
og at foreningen etter hvert har etab-
lert en portefølje av opplæringstilbud,
vil det bli etablert en plan for gjenom-
føring av slike opplæringsaktiviteter.
Det tas i første rekke sikte på at dette
gjøres rullerende over en periode 
på to år.  

Dette omfatter følgende kurs /
seminarer:

• Anskaffelsesregelverket 

• Prosjektstyringsprosessen i 
forsvarssektoren 

• Sikkerhetsregelverk  

• Kvalitet og konfigurasjonsstyring 

• Etikk og antikorrupsjon 

• Eksportkontroll 

• ITAR/EAR 

• FAR/DFAR 

• Forsvarssektorens innovasjons-
modell og virkemiddelapparat 

• Cyber trussel / cyber forsvar 

Ytterligere tilbud kan bli aktuelt
dersom det etterspørres av medlems-
bedriftene.

3.13  Organisasjon og 
administrasjon
FSis organisasjon vil bli kontinuerlig 
utviklet for å kunne møte de utford-
ringene foreningene blir stilt ovenfor. 
I 2019 vil det bli gjort tiltak for å effekti-
visere deler av driften ved å satse ytter-
ligere på informasjonsteknologi, særlig
gjennom å bedre utnytte mulighetene
som NHOs CRM-system gir.  Innføringen
av nye administrative IKT-løsninger
basert på Microsoft Office 365 pågår og
forventes å kunne bidra til å effekti-
visere administrasjonenes arbeid og til
å gjøre det enklere å utveksle infor-
masjon og samhandle i foreningens 
utvalg og arbeidsgrupper. Det gjør det
mulig å videreføre et bredt tilbud av 
aktiviteter med høy kvalitet til
medlemmene.
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4 STYRETS KONKLUSJON
FSi har befestet sin posisjon som den eneste organisasjonen i Norge som ivaretar interessene til norsk forsvars- og sikkerhetsindustri
i 2018.  Foreningen har hatt vekst i medlemsmassen og har ved utgangen av 2018 flere medlemmer enn noen gang tidligere.

Gjennomføringen av den nasjonale forsvarsindustrielle strategien, bidrag til arbeidet med anskaffelse av nye ubåter, F-35, oppfølging
av EUs initiativer på forsvarsindustriområdet, eksportkontrollregimet, ytterligere styrking av foreningens og medlemsbedriftenes
internasjonale relasjoner og en kraftig økning av foreningens informasjonsvirksomhet, blant annet. gjennom å utgi to nye publika-
sjoner og å etablere foreningen på sosiale medier, har vært prioriterte oppgaver i 2018.

Myndighetsdialogen ble ytterligere styrket i 2018 gjennom arbeidet i Høynivågruppen, Nasjonal kontaktgruppe, Støttegruppene
for investeringsprogrammene, FMA Dialogforum og løpende dialog med politiske partier og partigrupper på Stortinget. 
Styret vil trekke frem følgende som særlig har bidratt til å nå foreningens målsettinger for året:

• Oppfølging og påvirkning av arbeidet med gjennomføring av den Nasjonale forsvarsindustrielle strategien

• Dialog og informasjonsutveksling mellom industrien og Forsvaret gjennom programområdenes støttefunksjoner

• Programutvalgenes innspill til dialogen med myndighetene og deltagelse i gjennomføringen av aktiviteter i regi av foreningen

• Bidrag til forsvarsindustrielle vurderinger/analyser av investeringsprosjekter i Forsvaret gjennom støttegruppene
• Det er gjennomført programkonferanser med alle programområder

• Oppfølging av industridelen av kampflyprosjektet

• Bidrag til arbeidet med å besvare forespørsel til norsk industri om vedlikeholds- og reparasjonsoppdrag i F-35 programmet

• Høynivådelegasjon til USA, ledet av statssekretæren i Forsvarsdepartementet for å styrke 
norsk industris muligheter i driftsfasen av F-35 programmet

• Anskaffelse av nye ubåter – industristrategi

• Bidrag til utredningen av effektiviseringspotensialet i samarbeidet mellom Forsvarssektoren, FFI og industrien 
(Trekantsamarbeidet) og gjennomføring av seminar med forsvarsledelsen om temaet

• Deltagelse i FDs arbeid for å oppdatere Forsvarets FoU-strategi

• Innspill til utredning om strategi for beskyttelse av kritisk norskutviklet teknologi

• Planlegging og gjennomføring av industribesøk for FD til medlemsbedrifter i Trøndelagsområdet

• Innspill til behandlingen av Stortingsmeldingen om eksportkontroll og deltagelse på åpen høring i Utenriks- og forsvarskomiteen

• Samarbeid og dialog med Forsvarsmateriell

• FMA dialogforum
• Bidrag til FMAs arbeid med å ta frem nye kontraktsmaler
• Orienteringer om norsk forsvarsindustri for nytilsatte i FMA

• Bidrag til Norwegian American Defence and Homeland Security Industry Council (NADIC)

• Industridag for norske bedrifter hos Northrop Grumman

• Etablering av Code of Conduct mellom FD og FSi for norsk industris tilslutning til det norsk/amerikanske regimet 

for forsyningssikkerhet som ble inngått våren 2018

• Videreutvikling av foreningens bilaterale relasjoner:

• Bilaterale forsvarsindustriseminarer med den tyske forsvarsindustriforeningen (BDSV) i Berlin i oktober og 
med den britiske foreningen (ADS) i Oslo i november

• Planlegging og gjennomføring av bilaterale forsvarsindustriarrangementer i Latvia, Litauen og Estland som en del av 
Innovasjon Norges næringslivsdelegasjon i anledning Kronprinsparets offisielle besøk til de baltiske land i april 2018

• Deltagelse i arbeidet i ASD Defence Business Unit og NATO Task Force
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• Oppfølgingen av EUs nye initiativer på forsvarsindustriområdet mot FD, innenfor det nordiske samarbeidet, 
internt i ASD og overfor EUs institusjoner i Brussel

• Deltagelse i høynviådelegasjon ledet av statssekretæren i Forsvarsdepartementet til Brussel i juni 2018 for samtaler med 
den norske EU-delegasjonen, EU kommisjonen, European Defence Agency, den tyske EU-delegasjonen og ASD

• FSi har deltatt aktivt i arbeidet i NATO Industrial Advisory Group (NIAG). Flere medlemsbedrifter i FSi 
har gjennom året deltatt i studier i regi av NIAG

• Videreføring av dialogen om nordisk samarbeid med NORDEFCO i samarbeid med de nordiske forsvarsindustriforeningene

• Samarbeidet mellom de nordiske forsvarsindustriforeningene med særlig vekt på koordinering av nasjonale posisjoner 

angående utviklingen i EU, og bidrag til Nordic Defence Industry Seminar (NDIS) i Sverige i mai 2018.

• Planlegging og gjennomføring av INFO/ERFA-konferansen 2018 på Sundvolden.

• Leverandørseminar og FSi-messe på Akershus Festning

• Seminar om det amerikanske anskaffelsesregimet i Oslo

• Arbeidet i Eksportkontrollutvalget og gjennomføringen av eksportkontrollseminar i Oslo

• Intensivering av arbeidet i SMB-utvalget, utarbeide rammeverk for kvalitetsplan for leveranser til Forsvaret for 

bedrifter uten ISO/AQAP- sertifisering

• Norsk paviljong på forsvarsmateriellutstillingene ILA 2018 (Tyskland), Eurosatory 2018 (Frankrike), 

Farnborough International Airshow 2018 (UK) MSPO 2018(Polen) og Euronaval 2018 (Frankrike)

• Samarbeidet med tidsskriftet Militærteknikk

Driftsresultatet for 2018 ble kr. 159 000. Resultatet er noe lavere enn budsjettert. Dette skyldes i blant annet at kostnadene knyttet
til forsvarsindustrirådstillingen ved ambassaden i Washington D.C. for erde kvartal i 2017 ble fakturert i første kvartal 2018 og
periodisering av budsjetterte kostnader i 2017 knyttet til utstillinger i 2018 som av regnskapstekniske årsaker og etter anbefaling
fra revisor ble belastet regnskapet for 2018.  Stor interesse for og oppslutning om foreningens arrangementer har bidratt til at
prosjektene har fortsatt leverer resultater over budsjett.

Styret mener at den opparbeidede egenkapitalen er tilstrekkelig til at foreningen kan håndtere plutselige og uforutsette hendelser
som kan påvirke foreningens økonomi negativt på en tilfredsstillende måte. Den opparbeidede egenkapitalen gir også foreningen
handlefrihet til ved behov å kunne engasjere ekstern kompetanse, å gjennomføre aktiviteter der det er risiko for negativt økonomisk
resultat og for å kunne gjøre tilpasninger i bemanningen ved behov. Det er ikke et mål å ytterligere styrke egenkapitalen.  Styret
har derfor foreslått å ikke øke kontingentsatsene fra 2018 til 2019, men legger til grunn at foreningen fortsatt bør ha et positivt
driftsresultat også de kommende år. Foreningens økonomi er solid.

Resultatene i 2018 gir et godt grunnlag for virksomheten i 2019. 
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Firma Postadresse Postnummer
Aerospace Industrial Mainetance Norway AS Postboks 30 2027 KJELLER

Airbus Defence And Space AS Postboks 518 1327 LYSAKER

Aircontact Group AS Karenslyst Allé 49 0279 OSLO

Alfa Solution AS Østerskogen 60 4879 GRIMSTAD

Andøya Test Center AS Bleiksveien 46 8480 ANDENES

Applica Consulting AS Postboks 113 4524 LINDESNES

Autosim AS Strandvegen 106 9006 TROMSØ

Axnes AS Postboks 504 4898 GRIMSTAD

BAE Systems Hägglunds AB c/o Visma Services Gjøvik - Postboks 475 2803 GJØVIK

Bandak Nct AS Merdevegen 4B 3676 NOTODDEN

Benestad Solutions AS Postboks 123 3421 LIERSKOGEN

Berget AS Semsvegen 51 3676 NOTODDEN

Bertel O. Steen Defence & Security AS Postboks 52 1471 LØRENSKOG

Blue Water Shipping AS Postboks 652 Løren 0507 OSLO

Bredengen AS Professor Birkelands vei 25 1081 OSLO

Bri Management AS Forusbeen 210 4313 SANDNES

Chemring Nobel AS v/ AD Gruppen AS - Postboks 853 3611 KONGSBERG

CHSnor AS Brugsvegen 13 2390 MOELV

ComPower as Lønningsflaten 30 5258 BLOMSTERDALEN

Comrod AS Fiskåvegen 1 4120 TAU

Conrad Mohr AS Postboks 1721 Vika 0121 OSLO

Dacon AS Postboks 133 1321 STABEKK

Data Respons Norge AS Postboks 489 1323 HØVIK

DNV GL AS Postboks 300 1322 HØVIK

Drytech AS Postboks 5736 9287 TROMSØ

DSG TECHNOLOGY AS Rotorveien 2 3514 HØNEFOSS

DSPNOR AS Vågsgaten 22 5160 LAKSEVÅG

Eidsvoll Electronics AS Nedre Vilberg vei 8 2080 EIDSVOLL

Eker Group AS Torsnesveien 210 1634 GAMLE FREDRIKSTAD

Electronicon AS Hillerenveien 82 5174 MATHOPEN

Elmatica AS Grensen 12 0159 OSLO

Embron Group AS Strandveien 35 1366 LYSAKER

Endúr Maritime AS Damsgårdsveien 119 5160 Laksevåg

Fieldmade AS Torvet 6 2000 LILLESTRØM

First House AS Postboks 1755 Vika 0122 OSLO

Fjord Defence AS Løkkeåsveien 22A 3138 SKALLESTAD

Flatirons Norge AS Industritunet, Dyrmyrgt 35 3611 KONGSBERG

FLIR Unmanned Aerial Systems AS Nye Vakås vei 56 1395 HVALSTAD

Fosen Innovasjon AS Verkstedveien 4 7125 VANVIKAN

Fosstech AS Borgeskogen 7 3160 STOKKE

FREQUENTIS NORWAY AS Karenslyst Alle 8B, Etasje 3 0278 OSLO

Frisch AS Postboks 1529 Vika 0117 OSLO

Frydenbø Milpro AS Haldenvegen 305 1923 SØRUM

Pr. 31. desember 2018 - 139 medlemsbedrifter

MEDLEMSBEDRIFTER
Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

Vedlegg 1
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Galleon Embedded Computing AS Karenslyst allé 9A 0278 OSLO

GKN Aerospace Norway AS Postboks 1004 3601 KONGSBERG

Goldfish Boat AS Slettaveien 8 1555 SON

Gylling Teknikk AS Postboks 103 1309 RUD

H. Henriksen AS Træleborgveien 15 3112 TØNSBERG

Hapro AS Mohagasvingen 8 2770 JAREN

Heli-One (Norway) AS Postboks 204 4097 SOLA

Hiddn Security AS Nedre Vollgate 4 0158 OSLO

HTS maskinteknikk as Postboks 1624 3007 DRAMMEN

IKM Haaland AS Skogateigen 28 4362 VIGRESTAD

Impetus Afea AS Strandgaten 32 4400 FLEKKEFJORD

Indra Navia AS Hagaløkkveien 26 1383 ASKER

International Business Machines AS Postboks 9267 Grønland 0134 OSLO

ISPAS AS Postboks 506 1522 MOSS

JAK J ALVEBERG AS Trollåsveien 36 1414 TROLLÅSEN

Janusfabrikken AS Stephansens vei 35 5267 ESPELAND

Josi Tech AS Postboks 3202 Elisenberg 0208 OSLO

Jotne EPM Technology AS Postboks 6629 Etterstad 0607 OSLO

K. Lerøy Metallindustri AS 5282 LONEVÅG

Kitron AS Postboks 799 4809 ARENDAL

Kjell A. Østnes AS Olav V's gate 6, 0161 Oslo 0161 OSLO

Kongsberg Defence & Aerospace AS Postboks 1003 3601 KONGSBERG

Kongsberg Maritime AS Postboks 111 3191 HORTEN

Kongsberg Target Systems AS Heistadmoen Industripark 3608 HEISTADMOEN

LIGHT STRUCTURES AS Nils Hansens vei 2 0667 OSLO

Lilltech AS Vilbergveien 107 2060 GARDERMOEN

Lilltech Defence AS Rypelia 20 2032 MAURA

Lilaas AS Postboks 705 3196 HORTEN

Malm Orstad AS Volleveien 66 4354 VOLL

Maritime Robotics AS Brattørkaia 13B 7010 TRONDHEIM

Marshall Aerospace and Defence Group The Airport - Newmarket Road CB5 8RX Cambridge

Merlin Holding AS Rosenborggata 3 0356 OSLO

Metronor AS Pb. 238 1379 NESBRU

MILDEF AS Brynsengveien 2 0667 OSLO

The Norwegian-American Defense Industry Council (NADIC) 1725 Duke Street Suite 600 Alexandria, VA 22314

Nammo AS Postboks 142 2831 RAUFOSS

NFM Holding AS Glynitveien 27 1400 SKI

Nofas AS Schwenckegata 1 3015 DRAMMEN

Norbit Group AS Postboks 1858 Lade 7440 TRONDHEIM

Nordic Defence & Security AS Rudsletta 97 1351 RUD

NORDIC SHELTER AS Rosenborgveien 3A 1630 GAMLE FREDRIKSTAD

Nordic Unmanned AS Rådhusgata 3 4306 SANDNES

Nordisk Aviation Products AS Postboks 173 3081 HOLMESTRAND

Nordisk Sikkerhet AS Lommedalsveien 182 1353 BÆRUMS VERK

NorLense AS Fiskebøl 8317 STRØNSTAD

Norsafe AS Postboks 115 4852 FÆRVIK

Norse Oilfield Services AS Hamrasletta 9 4056 TANANGER

Norsk Scania AS Postboks 143 Skøyen 0212 OSLO
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NORTHROP GRUMMAN Sperry Marine, Norway Branch Damsgårdsveien 167 5162 LAKSEVÅG

Norwegian Special Mission AS Postboks 110 2061 GARDERMOEN

Obsima Technology AS Postboks 76 2024 GJERDRUM

OMNI SA Postboks 56 Økern 0508 OSLO

Oskar Pedersen AS Postboks 9237 4697 KRISTIANSAND S

Oswo AS Postboks 154 3192 HORTEN

Patria Helicopters AS Flyplassveien 74 9325 BARDUFOSS

Radionor Communications AS Ingvald Ystgaards veg 23 7047 TRONDHEIM

Recab Mjøskanten Stangevegen 111 2321 HAMAR

Rheinmetall Norway AS Postboks 143 Teie 3106 NØTTERØY

Ritek Drift AS Rinnvegen 46 7609 LEVANGER

Rohde & Schwarz Norge AS Østensjøveien 34 0667 OSLO

Rud Pedersen Public Affairs Company Norge AS Kronprinsens gate 1 0251 OSLO

Safety & Security Service AS Postboks 5    Økern 0508 OSLO

Sagair AS Trondheimsv 84 2040 KLØFTA

SAS Institute AS Postboks 2666 Solli 0203 OSLO

Scanmatic AS Bedriftsveien 17 4841 ARENDAL

Seal Engineering AS Produksjonsveien 12 1618 FREDRIKSTAD

Sensonor AS Postboks 1004 3194 HORTEN

Sharkcage AS Widerøeveien 1 1360 FORNEBU

Simpro AS Industriveien 4 7332 LØKKEN VERK

SINTEF AS Postboks 4760 Torgarden 7465 TRONDHEIM

SKF Norge AS Postboks 173 Grefsen 0409 OSLO

Skytec AS Hangarveien 13 3241 SANDEFJORD

Sopra Steria AS Postboks 1172 Sentrum 0107 OSLO

Space Norway AS Postboks 66 Skøyen 0212 OSLO

STADT AS Molovegen 2 6083 Gjerdsvika

Syntell AS Postboks 1681 0253 OSLO

Saab Technologies Norway AS Isebakkeveien 49 1788 HALDEN

T&G Elektro AS Kirkeveien 25 B 1363 HØVIK

Tamek AS Postboks 60 2017 FROGNER

Techni AS Ynglingeveien 42 A 3184 BORRE

Teleplan Globe AS Postboks 69 1324 LYSAKER

Thales Norway AS Postboks 744 Sentrum 0106 OSLO

Thyssenkrupp Marine Systems GMBH Marviksveien 120 4632 KRISTIANSAND S

TINEX AS Østre Aker vei 203 0975 OSLO

Trelleborg Offshore Norway AS Postboks A 3051 MJØNDALEN

Tronrud Engineering AS Flyplassveien 21 3514 HØNEFOSS

Tyco Electronics Norge AS c/o Tyco Electronics Svenska AB - P.O. Box 619 SE-194 26 Upplands Väsby

Umoe Mandal AS Gismerøyveien 205 4515 MANDAL

Unitech Offshore AS Espehaugen 25 5258 BLOMSTERDALEN

Vestmar Production AS Industriveien 4 3766 SANNIDAL

Visual Engineering AS Workhouse Bogstadveien 27B 0355 OSLO

Våpensmia AS Postboks 86 2882 DOKKA

Webasto Thermo & Comfort Norway Industriveien 34 A 2072 DAL

WilNor Governmental Services AS Postboks 33 1324 LYSAKER

Wireless Communication AS Postboks 1    Oppsal 0619 OSLO

YKK Norge Norsk Avdeling Av Utenlands Foretak Postboks 6802 St. Olavs plass 0130 OSLO
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FLERNASJONALE FORA DER FSi ER REPRESENTERT
1. NATO Industrial Advisory Group (NIAG)

Delegasjonsleder: Administrerende direktør Torbjørn Svensgård

2. AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD)
ASD Business Unit: Adm. direktør Torbjørn Svensgård

3. Norwegian-American Defence and Homeland Security Industry Council (NADIC)
Styremedlem: Adm. direktør Torbjørn Svensgård

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Noter til regnskapet 2018

Fortsatt drift
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om at fortsatt drift er til stede. Styretbekrefter dette.

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. 
En overveiende del av inntektene er kontingenter, som opptjenes og periodiseres per kalenderår. Inntektsføring 
skjer hver måned på bakgrunn av utfakturering foretatt av NHO ServicePartner.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. 
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 
Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verditall som forventes ikke å være forbigående. 
Varige driftsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over driftsmiddelets levetid.
Langsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
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1 Arrangementer

Prosjekt 2018 2017
2 869 3 380

KURS/SEMINAR 11 620 9 675
0 130

SUM PROSJEKTINNTEKTER 14 489 13 185

2 Personalkostnader, ansatte, godtgjørelser, lån m.m.

Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening har ingen ansatte. Personalkostnader gjelder innleid arbeidskraft fra NHO, som 
i 2018 utgjorde 3 årsverk i FSI`s administrasjon.
Foreningen har således ingen krav om tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Samlet godtgjørelse til daglig leder er for 2018 TNOK 1 824 og består av lønn på TNOK 1 781 og andre ytelser på TNOK 
44.

INFO/ERFRA

FSI -MEDLEMSBROSJYRE

Noter til regnskapet 2018
(Beløp i 1000 kr)

3 Varige driftsmidler/avskrivninger

Møbler Sum
283 283

0 0
0 0

Anskaffelseskost 31.12. 283 283
Akkumulerte avskrivninger 01.01. 283 283
Akkumulerte avskrivninger/avgang 0 0
Årets avskrivninger 0 0
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 283 283
BALANSEFØRT VERDI PR. 31.12. 0 0

Økonomisk levetid 5 år
Avskrivingsplan Lineær

4 Honorarer

Type honorarer 2018 2017
34 23

Tjenester fra NHO ServicePartner 183 210
Sekretariatkostnader 126 166
FFI Forsvarets Forskningsinstitutt, analyse 200 200
Gambit H&K AS, politisk bistand 803 175
Andre honorarer 121 0
SUM HONORARER 1 467 774

5 Prosjektkostnader

Type prosjektkostnader 2018 2017
Prosjektkostnader INFO/ERFA 1 122 1 299
Prosjektkostnader KURS/SEMINAR 9 992 7 939
Prosjektkostnader FSI-Medlemsbrosjyre 0 107
Prosjektkostnader KAMPFLY 0 6
Prosjektkostnader STILLING I WASHINGTON DC 2 139 1 003
SUM PROSJEKTKOSTNADER 13 252 10 354

6    

 

    

  

 

   

Revisjonshonorar

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang
Avgang
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6 Generalforsamling, styre og utvalg

Type kostnad 2018 2017
Generalforsamling 3 36

13 8
SUM GENERALFORSAMLING, STYRE OG UTVALG 15 44

7 Tap på fordringer

Type fordring 2018 2017
Kurs/seminar 24 21

0 1
SUM TAP PÅ FORDRINGER 24 22

Internationale møter

Medlemskontingent 

8 Fordringer

Type fordring 2018 2017
Kundefordringer 1 723 1 585

0 -25
Forskudd bet.fakturaer/Påløpt inntekt 226 756
SUM FORDRINGER 1 949 2 316

9 Markedsbaserte obligasjoner/fondsplasseringer

Debitorkategori
Markedsverdi 
pr. 01.01

Kostpris  
anskaffelse i 2018

Markedsverdi pr. 
31.12. Andel resultat

NHO Landsforeningsfondet 0 6 000                    5 764 (236)                      
SUM OBLIGASJONER/FONDSPLASSERING 0 6 000                    5 764 (236)                      

10

Type innskudd 2018 2017
8 610 12 168

SUM BANKINNSKUDD 8 610 12 168

11 Egenkapital og endring egenkapital

Årets endring i egenkapitalen: 2018 2017
Sum egenkapital Sum egenkapital

11 881 9 412
-98 2 469

11 784 11 881

12 Annen kortsiktig gjeld

Type gjeld 2018 2017
Mellomværende NHO 2 022 0

682 387
632 581

Mellomværende NHO fakturering 170 672
3 506 1 640ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Egenkapital per 31.12.

Frie bankinnskudd 

2018

Årets resultat

Påløpte kostnader
Påløpte pensjonskostnader

Egenkapital per 01.01.

Avsatt tap på kundefordringer

Bankinnskudd
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Resultatregnskap 01.01 - 31.12

(Beløp i hele 1.000 kr) 2017
Noter Regnskap Regnskap

DRIFTSINNTEKTER

Prosjekt- og arrangementsinntekter 1 14 489 13 185
Medlemskontingent 8 472 7 319
Diverse inntekter/refusjoner 58 0
Leieinntekter og refusjoner -55 850
SUM DRIFTSINNTEKTER 22 964 21 354
DRIFTSKOSTNADER

Personalkostnader 2 5 083 4 947

Administrasjonsutgifter

Avskrivning på driftsmidler 3 0 49
Husleie og drift lokaler 614 601
Anskaffelser maskiner/inventar/IKT 76 74
Rep. og vedlikehold bygninger/maskiner 260 327
Honorarer 4 1 467 774
Prosjektkostnader 5 13 252 10 354
Andre kontorkostnader og interne møter 905 784
Reisekostnader 753 649
Informasjon, marked og representasjon 112 45
Generalforsamling, styre og utvalg 6 15 44
Forsikringer, kontingenter og gaver 245 219
Tap på fordringer 7 24 22
SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER 17 722 13 942

SUM DRIFTSKOSTNADER 22 804 18 888

DRIFTSRESULTAT 159 2 465

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter 5 5
Finanskostnader -262 -2
NETTO FINANSPOSTER -257 3

RESULTAT -98 2 469

2018
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Balanse pr. 31.12

(Beløp i hele 1.000 kr) Noter 2018 2017
EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer 1 723 1 560
Andre fordringer 226 756
Sum fordringer 8 1 949 2 316
Investeringer
Markedsbaserte obligasjoner/fondsplassering 9 5 764 0
Sum investeringer 5 764 0
Bankinnskudd 10 8 610 12 168
Sum omløpsmidler 16 323 14 484
SUM EIENDELER 16 323 14 484

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 11 784 11 881
Sum opptjent egenkapital 11 11 784 11 881
SUM EGENKAPITAL 11 784 11 881

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 748 798
Skyldig offentlige avgifter 285 165
Annen kortsiktig gjeld 12 3 506 1 640
Sum kortsiktig gjeld 4 540 2 603
SUM GJELD 4 540 2 603

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 16 323 14 484
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Vedlegg 4
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Vedlegg 5

2018 2019
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingent 7 247 881 8 096 459

Prosjektinntekter
a 12390 Konferanser 2 661 500 2 831 900
b 12391 Kurs/Seminar/Arrangementer 8 617 917 9 333 315
c 12392 NORAMB Washington DC 900 000 0
d 12393 Samfunnsikkerhet 0 0
e 12395 FSi Medlemspublikasjoner 0 120 000

Sum driftsinntekter 19 427 298 20 381 674

DRIFTSKOSTNADER
Husleie, lys, renhold 662 451 600 000
IT-utst. og pr.vare 500 000 400 000
Sekretariatskostnader 5 866 654 5 945 388

Prosjektutgifter
a 12390 Konferanser 1 223 000 1 252 000
b 12391 Kurs/Seminar/Arrangementer 6 601 501 7 304 468
c 12393 Samfunnsikkerhet 50 000 50 000
d 12395 FSi Medlemspublikasjoner 0 75 000
e12398 Nye Ubåter 100 000 100 000
f 12394 Kampfly 100 000 100 000

NORAMB Washington DC 1 300 000 1 700 000
Kontorholdsutg 70 000 70 000
Informasjonsaktiviteter 800 000 800 000
Møter, kurs 200 000 200 000
Eksterne tjenester 700 000 600 000
Reisekostnader 323 000 341 000
Representasjonsutg. 12 000 12 000
Kontingent (årsavg) - ASD/NADIC 250 000 250 000
Gaver og blomster 12 000 12 000
Tap på kundefordringer 75 000 30 000
Avskrivninger 70 000 0
Sum driftskostnader 19 064 944 20 001 647
DRIFTSRESULTAT 362 354 380 026

Note 1. Medlemskontigent økes ikke i 2019.
2. Sekretariatet budsjettert med 4 ansatte.
3. NADICs kontingent er budsjettert med Kr. 900.000,-.
4. Inntekt fra Washingtonstillingen tas ut av det endelige budsjettet. 

Utgiftene flyttes fra prosjekt til drift.

FSi budsjett 2019

5. Finanspostene er tatt ut av det endelige budsjettet. 
Vi kan ikke budsjettere verdisvingminger i investeringsporteføljen.

6. Alle utstillinger er bruttobudsjettert (PAS, MSPO, DSEi)
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Vedlegg 6

FSi PROGRAMUTVALG
LANDSYSTEMER

Vegard Sande Nammo AS Leder

Gard Brandsæter Kongsberg Defence & Aerospace AS Nestleder

John Vestengen Thales Norway AS Medlem

Pål Hofstad Ritek AS Medlem

Thomas Binnie TINEX AS Medlem

Jarle Maaren Rheinmetall Norway AS Medlem

Toivo Horvei NFM Group Varamedlem

Ivar Sehm Data Respons AS Varamedlem

SJØSYSTEMER

Christian Urheim Kongsberg Defence & Aerospace AS Leder

Egil Simonsen Electronicon AS Nestleder

Stian Kjensberg Thales Norway AS Medlem

Geir Erik Flage DGS Technology AS Medlem

Dag Almar Hansen Techni AS Medlem

Vidar Børresen Nammo AS Medlem

Petter Gabrielsen T&G Elektro AS Varamedlem

LUFTSYSTEMER

Hans Fredrik Hansen Nammo AS Leder

Arnstein Frømy Berget AS Nestleder

Dag Eivind Huseby Thales Norway AS Medlem

Roar Bergqvist Larsen Kongsberg Defence & Aerospace AS Medlem

Jan Bratland AIM Norway Medlem

Steinar Østby Saab Technologies Norway AS Medlem

CYBER / IKT

Ivar Flage KDA AS Leder

Linda Sletne Thales Norway AS Nestleder

Hans Flisnes Hiddn Security AS Medlem

Olav Heieren Rheinmetall Norway AS Medlem

Tage Andersen IBM AS Medlem

Jostein Olsen Airbus Defence & Space Varamedlem
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MANDAT FOR FSi PROGRAMUTVALG

1.  Målsetting

Øke medlemsbedriftenes forretningsmuligheter i Forsvaret
innenfor sine respektive programområder.
Bistå og forberede dialogen mellom industrien og 
Forsvarssektoren.

2. Oppgaver

a. Informasjonsutveksling og dialog med Forsvarets 
programområder.

I. Programutvalget representerer FSi i dialogen med 
programområdenes støttefunksjoner.

II. Utvalget fremmer forslag fra industrien om 
samarbeidsprosjekter innenfor respektive 
programområder gjennom områdenes 
støttefunksjoner.

III. Utvalget forbereder og koordinerer industriens 
innspill til de årlige programkonferansene med 
Forsvarets programområder på vegne av FSi.

IV. Utvalget er ansvarlig for å formidle informasjon 
fra arbeidet i støttefunksjonene til 
medlemsbedriftene.

V. Utvalget er ansvarlig for kontinuerlig å forbedre 
arbeidet med programutvalg sammen med FSi og 
de andre utvalgene.

b. Promotering og tilrettelegging av samarbeid mellom 
medlemsbedriftene.

I. Foreslå tiltak og aktiviteter som fremmer samarbeid
mellom FSis medlemsbedrifter i den hensikt å øke 
forretningspotensialet i Forsvaret innenfor 
programområdet.

II. Skape best mulige arenaer for etablering av 
klynger og andre nettverksordninger for å styrke 
konkurransekraften til medlemsbedriftene 
overfor Forsvaret.

c. Planlegge og gjennomføre aktuelle tiltak og 
arrangementer i samarbeid med 
FSis administrasjon.

Vedtatt av FSi’s styre 20. oktober 2011.

3.  Sammensetning

Programutvalget består av seks representanter samt to
vararepresentanter fra medlemsbedrifter i FSi.  
Vararepresentanter har møterett i utvalgets interne møter.
Når noen av de faste medlemmene i utvalget er forhindret fra
å møte i støttefunksjonen vil vararepresentantene innkalles.
Alle medlemsbedrifter kan nominere representanter til ut-
valget. Utvalget skal ha en leder som er ansvarlig for å samle
utvalget ved behov. Lederen er utvalgets kontaktpunkt.

4.  Oppnevning

Programutvalget oppnevnes av FSis styre, som også utpeker
utvalgsleder og nestleder. Vervet som utvalgsmedlem er
personlig. 

Utvalgsmedlemmene oppnevnes for en periode på fire år.
Styret kan oppnevne medlemmer for en kortere periode enn
fire år. Leder og nestleder oppnevnes i sine verv for en pe-
riode på tre år.

Dersom et medlem i utvalget ikke lenger er ansatt i en
medlemsbedrift, eller en medlemsbedrift som har re-
presentant(er) i programutvalg går ut av foreningen, opp-
nevner styret nytt/nye medlem(mer). 

5.  Renominasjon og gjenoppnevning

Utvalgsmedlemmer kan renomineres og gjenoppnevnes.

Vedlegg 7
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MANDAT FOR SMB-UTVALG

1.  Målsetting

Bidra til å bedre SMB`enes rammebetingelser og der 
igjennom få økt mulighetene til å få markedsadganger, 
både overfor Forsvaret og internasjonalt.

Bistå i å forberede dialogen mellom SMB`ene og Forsvarets
kompetansesentre og Forsvarets forsyningsorganisasjon.
Bistå i å forberede dialogen internt mellom FSis medlems-
bedrifter, spesielt mellom de 4 store og SMB`ene.

Få økt kunnskapene hos SMB`ene om FOU-prosessen og 
tidlig samarbeid.

2. Oppgaver

a. Informasjonsutveksling og dialog med Forsvarets 
kompetansesentre.

I. Utvalget forbereder og koordinerer industriens 
innspill til symposiene mellom Forsvaret og 
industrien på vegne av FSi.

II. Utvalget bistår FSi i å formidle informasjon fra 
arbeidet i utvalget til medlemsbedriftene.

III. Utvalget arbeider for kontinuerlig å utvikle 
samarbeidet med Forsvarets kompetansesentre 
sammen med FSi.

b. Promotering og tilrettelegging av samarbeid mellom 
medlemsbedriftene.

I. Foreslå tiltak og aktiviteter som fremmer samarbeid 
mellom FSis medlemsbedrifter i den hensikt å øke 
markedsadgangen i Forsvaret innenfor SMB`enes 
interesseområder.

II. Skape best mulige arenaer for etablering av klynger 
og andre nettverksordninger for å styrke menings
utveksling mellom medlemsbedriftene.

Vedtatt av FSi’s styre 20. oktober 2011.

c. Planlegge og gjennomføre aktuelle tiltak og 
arrangementer i samarbeid med FSis 
administrasjon.

I. Bidra til å fortelle hvilket fokus de enkelte kurs bør 
ha med tanke på SMB`enes utfordringer.

II. Gjennomføre tiltak for å øke SMB`enes kompetanse 
vedrørende utviklingsaktiviteter blant annet ved å 
gjennomføre opplæring i/av prosessen.

3.  Sammensetning

SMB utvalget består av seks representanter fra medlems-
bedrifter i FSi. Alle medlemsbedrifter kan nominere 
representanter til utvalget. Utvalget skal ha en leder som 
er ansvarlig for å samle utvalget minst 1x i halvåret. 
Lederen er utvalgets kontaktpunkt.

FSi administrasjonen har utpekt en person, som er SMB`enes
POC i tilknyttet dette området.

4.  Oppnevning

SMB-utvalget oppnevnes av FSis styre, som også utpeker
utvalgsleder og nestleder. Vervet som utvalgsmedlem er
personlig.

Utvalgsmedlemmene oppnevnes for en periode på fire år.
Styret kan oppnevne medlemmer for en kortere periode enn
fire år. Leder og nestleder oppnevnes i sine verv for en 
periode på tre år.

Dersom et medlem i utvalget ikke lenger er ansatt i en
medlemsbedrift, eller en medlemsbedrift som har re-
presentant(er) i SMB utvalget går ut av foreningen, opp-
nevner styret nytt/nye medlem(mer).

5. Plassering

Utvalget plasseres som et arbeidsutvalg under FSis 
administrasjonen og arbeider i henhold til mandat.

SMB UTVALGETS MEDLEMMER

Werner Herbert Fuchs TINEX Leder

Robert Herber Teleplan Medlem

Geir Ove Karlsen Benestad Solutions Medlem

Geir Agdestein dspnor Medlem

Martin Grimsgaard T&G Elektro AS Medlem

Vegard Evjen Hovstein Maritime Robotics Medlem

Erik Dragset Simpro AS Medlem

MEDLEMMER SMB-UTVALG

Vedlegg 8
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Vedlegg 9

FSI ARRANGEMENTSSTATISTIKK 2018

FSI ARRANGEMENTSSTATISTIKK 2018

Medlemsaktivitet 2018 Aktivitetsfrekvens medlemmer 2018

FSI arrangementer 2018
Deltagelse fra medlemsbedrifter

FSi planla og gjennomførte 20 arrangementer i 2018. 
INFO/ERFA og Leverandørseminaret/FSI-messen hadde størst deltagelse.

82% av FSi's medlemsbedrifter
deltok på ett eller flere 
arrangementer i 2018.

Diagrammet viser hvor mange medlemsbedrifter som deltok på et antall arrangement.
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Vedlegg 10

SG 212  -  Hard Kill Torpedo Countermeasure (TCM) System 

DSG Technology AS Kongsberg Defence and Aerospace

SG 217  -  Standards for Integrated Air and Missile Defence
(IAMD) Multifunction Sensors Networking into 
Fire Control Clusters

SAAB Technologies Norway

SG219  -  Next Generation Rotorcraft Capability
Axnes AS

Studier i regi av NATO Industrial Advisory Group (NIAG) der
Norsk industri deltok i 2018

SG220  -  Ground Based Air Defence (GBAD) Operations 
in the 21st Century
Kongsberg Defence and Aerospace AS 

SG 221  -  Industrial Contribution to Demonstration of ISR 
Information Exchange as Part of Joint ISR Trial 
”Unified Vision 2018” 
Kongsberg Defence and Aerospace AS, Teleplan Globe AS,
Thales Norway AS

Rapport_Materie_18_Layout 1  10.04.2019  13.43  Side 39



FSI FORSVARS- OG SIKKERHETSINDUSTRIENS FORENING
STYRETS ÅRSBERETNING

41

Notater
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Australia to Purchase  
Second Triton Aircraft

Northrop Grumman Corpo-
ration welcomes the announce-
ment last month by the 
 Australian Government to 
 purchase a second MQ-4C 
 Triton aircraft. Australia’s 2016 
Defence White Paper identified 

the requirement for seven high 
altitude, long endurance Triton 
unmanned aircraft. Northrop 
Grumman will deliver the 
 Triton through a cooperative 
program with the United States 
Navy.

MQ-4C Triton.  Photo: US Navy

UK reportedly plans to cut  
Challenger 2 battle tank fleet size

P-8 Poseidon aircraft to 
New Zealand

The UK Ministry of Defence 
(MoD) is reportedly planning 
to cut a third of its Challenger 
2 battle tank fleet due to budget 
constraints. 

According to a report in 
The Times, the MoD intends 
to  upgrade only 148 of its 227 
Challenger 2 tanks. 

The move will leave Brit-
ain with a fleet size smaller 
than Serbia, Cambodia or 
Burma. Furthermore, the UK 
 military risks slipping to 56th 

New Zealand Ministry of Defence 
has announced that it is on track 
to procure the first Boeing P-8A 
Poseidon maritime patrol aircraft 
from the US in April 2023. 

In July last year, the New 
Zealand Government reached 
an NZD2.346bn ($1.6bn) deal 
to buy four P-8A Poseidon 
 patrol aircraft. 

in the global league table of the 
 number of tanks available, the 
report added. 

The army is expected to  
use the remainder of the 
 Challenger 2 vehicles for parts. 
The  report stated that some 
of the tanks could be patched 
up for  deployment in an  
emergency.

The Challenger 2 tanks are 
the British Army’s main  battle 
tanks and entered service 
 between 1998 and 2002.

P-8A Poseidon aircraft 
will enter service with the 
Royal New Zealand Air Force, 
 replacing the existing P-3K2 
Orion fleet. The Orion aircraft 
have been operational since the 
1960s and are expected to reach 
the end of their operational life 
in 2025. 

UK approves Rheinmetall and 
BAE Systems Military Vehicle 
Joint Venture 

Fincantieri and Naval Group sign 
a joint venture agreement

More M-345s to the Italian AF

Rheinmetall welcomes the 
 announcement today by the 
UK Competition and Markets 
 Authority (CMA) to approve the 
proposed military vehicle joint 
venture between Rheinmetall 
and BAE Systems. 

Once formally  established 
in the coming weeks, the new 

Following the announcement 
made on 23 October 2018, 
today Fincantieri and  Naval 
Group signed the Alliance 
 Cooperation Agreement, which 
sets out the operational terms 
for the incorporation of a 50/50 
owned joint venture. 

The agreement paves the 
way towards a broader  alliance 
aimed at reinforcing their 

Leonardo has signed a contract 
with the Armaments and Air-
worthiness Department of the 
Italian Ministry of Defence for 
the supply of 13 M-345 HET 
(High Efficiency Trainer) aircraft, 
for a total value of 300 million 

 company will sustain at least 
450 UK jobs and be able to 
 better serve our  customers’ 
 future interests, in cluding 
 manufacture of the  British 
 Army’s new  Mechanised  Infantry 
Vehicle and the  upgrade of the 
 Challenger 2 main battle tank 
fleet.

 military naval cooperation 
for creating a more efficient 
and competitive European 
 shipbuilding industry. 

Fincantieri is one of the 
world’s largest shipbuilding 
groups and number one by 
 diversification and innovation. 
Naval Group is the European 
leader in naval defense. 

Euros. This follows an initial 
contract for five aircraft  bringing 
to 18 the number of M-345 
trainers ordered by Italy. The 
contract includes ground-based 
training systems and a five year 
logistics support package.

Italian Air Force has now contracted for 18 of the 45 Leonardo M-345 jet 
 trainers it requires to gradually replace its fleet of 137 MB-339s and re-equip its 
Frecce Tricolori national aerobatic team.  Photo: Leonardo
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Sikorsky to build  
Presidential Helicopters

Rohde & Schwarz wins contract 
with Airbus and Naval Group 

Sikorsky, a Lockheed Martin 
company, will build six pro-
duction VH-92A Presidential 
Helicopters under a contract 
from the U.S Navy. These 
 helicopters are part of the 23 
aircraft program of record for 
the U.S. Marine Corps.

Under the terms of the 
 contract, known as Low Rate 
Initial Production (LRIP) Lot 1, 
Sikorsky will begin deliveries of 

The French defense procure-
ment agency DGA ( Direction 
générale de l’armement) 
has awarded the RIFAN 2.1 
 contract to Rohde & Schwarz, 
Airbus and Naval Group. The 
 contract covers services to 
maintain and adapt the existing 
 RIFAN 2 ( Réseau IP de la Force 
 Aéronavale étape 2) IP network 
for the French naval forces to 
integrate new ships and remedy 
hardware and software sustain-
ment in the coming years. 

The new contract expands 
on the first contract that was 
agreed in 2008. The object of 
this first contract was to  develop 
and implement an IP capable 
communications system for 
use during training exercises 
and missions on ships, sub-
marines and aircraft belonging 
to the French naval air and land 
 forces. Rohde & Schwarz has 
now been commissioned with 
maintaining the existing radio 
communications up to 2027.

The field-proven R&S M3SR 
Series4400 VHF/UHF radios 
are equipped with the SATURN 
digital NATO EPM (ECCM) 
waveform and are inter operable 
with the  analog HAVE QUICK 
 algorithm. The radios  transmit 
Link 11  tactical data and are 
 prepared for Link 22. The  Rohde 
& Schwarz  radios use both fixed 
and  hopping  frequencies for 

six VH-92A helicopters in 2021. 
The remaining pro duction air-
craft will be delivered in 2022 
and 2023. The contract also 
provides spares and training 
support.

Sikorsky has been build-
ing and providing helicopter 
 transportation for every U.S. 
President and Commander in 
Chief since Dwight D. Eisen-
hower.

voice trans mission and support 
IP based data transfer with high 
throughput. 

The purpose of the program 
is to equip French naval forces 
with a truly secure broadband 
network designed for the trans-
mission of data with different 
classification levels (from un-
classified to secret)  between 
ships at sea and on-shore 
 command centers.

The network transmits 
data from applications that 
co ordinate carrier group 
 operations and those dedicated 
to on-board logistics manage-
ment. It is capable of com-
bining several communications 
streams in order to  optimize 
the use of transmission capa-
city. The network utilizes 
 satellite connections as well as 
radio communications systems 
 allowing all-IP transmission 
between ships, with a range of 
several dozen nautical miles.

RIFAN 2 also provides 
 overall network management 
and cybersecurity incident 
monitoring capability. This 
monitoring can take place both 
from an on-shore management 
system in a control center as 
well as on board the ships, 
 allowing crews to  independently 
make decisions on how to best 
use the network based on the 
 operational situation.

Art impression of the VH-92A Presidential Helicopter outside The White House.
 Ill: Sikorsky

Increased American presence in 
Poland
The United States and Poland 
have yielded an agreement that 
involves additional U.S. infra-
structure in Poland, as well as 
an increase in the number of 
U.S. rotational forces that oper-
ate there. 

 While the United States 
doesn’t permanently station 
forces in Poland, it does main-
tain a rotational force in the 
country. On average, about 
4,500 rotational U.S. military 
personnel are in the country 

during any month. According 
to the agreement, the presence 
is expected to grow by about 
1,000 personnel. Those troops 
will provide additional defense 
and deterrence capabilities in 
Eastern Europe. 

 Under the agreement, the 
U.S. also plans to establish an 
intelligence, surveillance and 
reconnaissance squadron in Po-
land made up of U.S. Air Force 
MQ-9 Reaper unmanned aerial 
vehicles.

More Sea Giraffe radars for the 
US Navy
Saab has received a contract 
from the US Navy to provide the 
Sea Giraffe multi-mode radar 
(MMR) for the Coast Guard’s 
offshore patrol cutter. This 
 order is an option that stems 
from an existing contract that 
was initially awarded in 2017. 

The latest award consists of 
multiple line item options for 
the delivery of additional Sea 
Giraffe MMR systems. 

Under the original  contract, 
Saab was ordered to perform 
manufacturing, inspection, 
 testing and delivery of the  radars 
for deployment on the US Coast 
Guard’s Heritage-class offshore 
patrol cutter. The  company is 
expected to make deliveries 
 between 2020 and 2021.

The Sea Giraffe MMR ra-
dar will also be supplied for 
 integration on the Hershel 
Wilson Expeditionary Sea Base 
(ESB-4) class ship, which is 
 operated by the US Military 
 Sealift Command. 

In the US, Sea Giraffe is 
desig nated AN/SPS-77. The 
multi-role medium-range 3D 
surveillance radar system radar 
is currently being deployed on 
the US Navy’s Independence-
class littoral combat ships (LSC). 

Saab received an order in 
April to supply the AN/SPS-77 
radars for installation on the 
newest LCS vessels USS Kings-
ville (LCS 36) and USS Pierre 
(LCS 38). 

Designed for naval appli-
cations, the AN/SPS-77  radar 
provides medium-range, simul-
taneous air and surface sur-
veillance. Furthermore, the 
company is developing a new 
variant of Sea Giraffe MMR 
 radar, known as AN/SPN-50. 

The radar will be installed on 
the Nimitz-class aircraft  carrier 
(CVN) and America (LHA) and 
Wasp (LHD) class amphibious 
assault ships to meet the air traffic 
control needs of the US Naval Air 
Systems Command.
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VBM Freccia 8x8 infantry combat vehicle.  Photo: Kaminski

Photo: FMS

7.2 Bn Euro for Italian Defense 
Procurement Programs

Nammo signs framework 
 agreement 

Prime Minister Giuseppe Conte 
announced that it would invest 
an additional 7.2 billion Euro 
through 2032 to support the 
defense industry and  modernize 
the armed forces. 

The additional funding will 
notably allow the Italian Army 

Nammo has signed a four-
year framework agreement 
with the Norwegian Defence 
 Logistics Organization (NDLO) 
for  ammunition deliveries to 
the Norwegian Armed Forces. 
Worth more than NOK 1.7 
 billion, the agreement will 
 support Norway’s efforts to 
 improve its levels of training 
and operational readiness.

The framework agreement 
sets the terms for a  series of 
 subsequent agreements  between 
Nammo and the NDLO. The 
first of these was also signed, and 

These two programs will 
 receive 2.2 billion Euro over 
the next 12 years, funding the 
 production of 156 VBM and 
64 Centauro 2s, at a cost of 1.5 
 billion Euro and 740 million Euro 
respectively. These prices  include 
integrated logistic support. 

The new funds will be in 
addition to the annual defense 
budgets voted by Parliament. 
Italy has traditionally budget-

ed relatively low annual bud-
gets for equipment procure-
ment, while financing large 
 acquisitions through special, 
multiyear funds paid by several 
government departments. 

It is not yet clear what  level of 
funding will be retained for the 
F-35 program. For military air-
craft the defense fund  approved 
yesterday only  provides for the 
Mid-Life  Update of the Tornado 
strike aircraft and of the Euro-
fighter. 

The other programs that 
will be funded under today’s 
agreement include the M-345 
jet  trainer, the Leonardo HH-
101 Combat Search And Rescue 
helicopter; the major upgrade of 
the naval and ground variants of 
the FSAF air-defense system to 
the B1-NT standard, which will 
have a significant anti-missile 
capa bility. 

Also due to be funded are the 
NH90 helicopter, the U212 NSF 
submarines, the Teseo Mk 2 anti-
ship missile, but the details of 
funding for individual programs 
has not yet been released.

to order the VBM Freccia 8x8 
infantry combat vehicle and the 
Centauro II 8x8 tank destroyer, 
and thereby ensure the  financial 
stability of Iveco Defense 
 Vehicles, which manufactures 
both vehicles through a joint 
venture with OTO-Melara. 

outlines the expected deliveries 
to the Norwegian Armed Forces 
over the coming four years. This 
not only allows Nammo to plan 
and deliver more efficiently, but 
also to secure long-term sup-
plies of critical raw materials 
and  components. 

Nammo and NDLO 
also signed a letter of intent 
to  pursue a second agree-
ment within the scope of the 
framework agreement, which 
will  detail  Nammo’s role in 
 pre serving Norway’s national 
security of supply.

Boeing and Nammo Team to  Develop Guided Artillery Projectile
Boeing and Nammo has signed 
a teaming agreement to jointly 
develop and produce the next 
generation of extended range 
artillery projectiles. 

The partnership is a  result 
of the growing need by U.S. 
and allied forces to address 

also showing interest in 
 acquiring similar capabilities.

The work will be performed 
by Nammo’s development 
team at Raufoss in Norway and 
by Boeing’s Phantom Works 
 advanced research division in 
St. Charles, Mo. 

the range gap between their 
own artillery systems and 
those  operated by potential 
adversaries. Today the U.S. 
Army ranks the introduction 
of long range precision fires as 
its highest acquisition  priority, 
with several allied  countries 

The Boeing-Nammo 
 project is supported by both 
the Norwegian and U.S. 
governments and meets the 
Norwegian Defence Mate-
riel Agency industrial partici-
pation criteria for the P-8. 
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Patria acquired Belgium Engine 
Center 

AIM Norway renamed

Patria has acquired 100% of 
the shares of Belgium Engine 
Center SPRL (BEC) from AIM 
Norway in order to further 
strengthen BEC’s capabilities 
and business. BEC is a military 
jet engine maintenance, repair 
and overhaul (MRO) center that 
services the Pratt &  Whitney 
F100 engine which powers 

In December of last year, 
 Kongsberg Defence & Aero-
space (KDA) acquired an own-
ership share of 50.1 percent, 
while Patria is hanging on to the 
remaining 49.9 percent of Aero-
space Industrial Maintenance 
Norway (AIM). 

Further to this, the Kongs-
berg Group already owns  
49.9 % of Patria. AIM Norway 
did as of the 21st of June this 
year change its name to Kongs-
berg Aviation Maintenance 
Services (KAMS), a Kongsberg-
Patria company which in day-
to-day terms will be known as 
Kongsberg Aviation. 

– Ever since December 
last year, KDA and Patria have 
worked hard on envisioning 
the future for the company, 
and since the formal takeover 
at the end of May, we have 
been  working intensely on this 
in particular, says the newly 
 appointed General Manager for 
KAMS, Atle Wøllo.

– We have kept a sharp eye 
on the possibilities of winning 
new orders, while keeping a 
firm focus on establishing a solid 
business culture throughout 
all links and levels in the new 
 company, maintaining close 
watch on profitability and costs. 

AIM has primarily worked 
on two major prospects: Main-
tenance of the Sea King SAR 
 helicopters, and the F-16 fight-
er aircraft, and the Norwegian 
 Defence has by and large been 
the sole customer. Since both 
the F-16 and the Sea King fleets 
are going to be phased out over 

is just now in the process of 
procuring.

Under the Fixed Wing 
 banner, the F-16 remains an 
 interesting project for us.

Even though Norway is 
now phasing out these fighters, 
we are envisioning international 
opportunities for the support of 
the F-16. Many European coun-
tries, for example, are consider-
ing the purchase of second-hand 
F-16’s. These are typically coun-
tries that are currently without 
an established defence industry 
and the structure needed for the 
maintenance of such aircraft.

Beyond the F-16, we 
are also looking to the P-8 
 Poseidon, now being in the 
 procurement process, as well as 
the C-130J transport aircraft for 
the  Defence.

Kjeller will be lost
Regarding possible locations, 
we acknowledge that the work-
shops at Kjeller, 15 miles north 

F-15 and F-16 aircraft around 
the globe. BEC has its operating 
base in Herstal in Belgium, and 
has about 90 employees. 

As a consequence of this 
acquisition, the official name of 
BEC will be changed to Patria 
Belgium Engine Center SRL, 
and communications will be 
built around the Patria brand.

the next few years, we need to 
get in some new contracts. 

The service workshops 
will now be divided into three 
 program areas: F-35, Fixed 
Wing and Helicopter.

– The new F-35 aircraft for 
the Air Force will constitute an 
essential market for us. On this 
arena, we are not just looking at 
the opportunities for support in 
Norway, but we are also  setting 
our sights on  supporting parts 
of the European F-35 fleet, 
says Wøllo, adding that there is 
 already a number of  contracts 
in place for component main-
tenance to European F-35 
 fighters.

On the helicopter side, we 
regard the NH90 as a  highly 
 interesting market sector. 
 Further to this, we already have 
a contract with Leonardo for 
the support of the new AW101 
 rescue helicopters that Norway 

of Oslo, will be lost for the 
Air Force.  We are amidst the 
 locating of an engine depot 
at the Rygge airport, and can-
not exclude the possibility that 
more activities may be located 
here. The Air Force has indi-
cated that just Rygge may be 
a natural place to locate major 
maintenance tasks.

Then there is always Garder-
moen as a possibility, but we 
haven’t reached a conclusion 
here. At Ørland, which is to 
 become the main base for the 
new  Norwegian F-35 fleet, we 
are  going to  establish a medium 
maintenance depot, while there 
are no plans to locate any bigger 
workshop facility here. – Ørland is 
a tiny place, and we have no wish 
to compete with the Air Force on 
the scarce number of technically 
competent  professionals in this 
district, says Wøllo, adding that 
the centring of all activities in or 
around one single location is not 
an issue at all.

Maintenance and support for Norway’s new F-35 aircraft will be a key market for Kongsberg Aviation over the years to 
come. The picture was taken at the time of roll-out of the first Norwegian F-35 fighter.  Photo: Lockheed Martin

Poland sends formal request to 
buy F-35s
Polish Defense Minister  
Mariusz Blaszczak announced 
May 28 that his ministry “sent 
a letter of request today” to the 
United States regarding Poland’s 
plan to acquire 32 F-35A fighter 
jets.

The ministry aims to re-
place the Air Force’s outdated 
Soviet-designed Sukhoi  Su-22 

and Mikoyan MiG-29 jets with 
 fifth-generation fighters. The 
acquisition is to be carried 
out as part of Poland’s military 
modernization program under 
which Warsaw plans to spend 
some 185 billion zloty ($48 
billion) on new weapons and 
equipment by 2026. 
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Hunter 
 armoured 
 fighting vehicle
The Singapore Ministry of 
Defence has commissioned 
the new Hunter armoured 
fighting vehicle that will 
provide improved firepower, 
mobility, and protection. 

The induction of the 
Hunter armoured fighting 
vehicle is a key component 
of the country’s efforts to 
 create the next-generation 
army. 

Set to replace the  existing 
Ultra M113 armoured 
 personnel carriers, the new 
vehicles are expected to 
make the Singapore Army 
a ‘ stronger, faster, smarter 
and more lethal advanced 
 fighting force’. The  ageing 
 Ultra M113s entered the 
 service in the 1970s. The 
Hunter was developed 
in Singapore through a 
 collaborative  effort in volving 
the army, the  Defence  Science 
and  Technology Agency and 
ST Engineering. 

The Hunter armoured 
fighting vehicle is armed 
with a 30mm cannon, 
 anti-tank guided missile, 
7.62mm coaxial machine 
gun, and 76mm smoke 
 grenade launcher. 

Norwegian “Marsj merket” has 
become popular in the US Armed 
Forces
The Norwegian 30K  Challenge 
 military march was first held in 
1915 as a test of strength and 
endurance for  members of the 
Norwegian military.

The march is performed for 
30 km (18.6 miles) with a back-
pack load of 11kg. 24.25 lbs.) 
After successful completion, the 
participant earns “Marsjmerket” 

– the Norwegian Armed Forces’ 
marching badge.

Over the past years, the march 
has become popular among 
U.S. military units such as the 
 National Guard and ROTC, 
who have used the march as 
an opportunity to  support 
 charitable causes -  notably, 
 Veterans’  Organizations.

The marches are organized by the “Nor wegian 30K Challenge” 
organization, and the main purpose of the organization is:
- To benefit U.S. military veterans through charitable contributions
- To further deepen and strengthen the  relationship between our 
two allied Nations

After successful completion, the participants in the march earn “Marsjmerket” – 
the Norwegian Armed Forces’ marching badge. The badge reads “Værg dit land” 
(“Defend your country”). “Marsjmerket,” is one of the approved foreign military 
decorations sanctioned by the U.S. Armed Forces. The photo  displays soldiers 
from Maryland Army National Guard in la Plata, Maryland.  

Photo: Maryland National Guard, Public Affairs Office



BULLETIN BOARD FOR DEFENCE, INDUSTRY AND TRADE

66 MILITÆRTEKNIKK 2–3/2019

First test flight of third Gripen E
Saab has performed the first 
flight of the third Gripen E 
test aircraft from its airfield in 
Linköping, Sweden. 

Designated 39-10, the air-
craft was flown by Saab Gripen 
test pilot Jakob Högberg. The 
third Gripen E test aircraft flew 
for 57 minutes. 

The test aircraft performed 
in the same manner as the two 
previous Gripen E aircraft, 39-8 
and 39-9, which underwent 
test flights in June 2017 and 
 November 2018 respectively. 

 The Gripen E programme 
is progressing with the four 

 production aircraft nearing 
completion. Further tests are 
lined up later this year. 

Saab has to date tested 
weapon systems on the fighter 
jet, including MBDA’s Meteor 
beyond-visual-range air-to-air 
missile and Diehl’s short-range 
IRIS-T air-to-air weapon. 

It is expected that one of 
the first four Gripen E  multirole 
aircraft will be delivered to 
the  Brazilian Air Force. The 
 re maining three will be used 
as validation and verification 
aircraft for Sweden’s Gripen E 
programme.

Royal Navy Acquires Saab’s 
    Anti-Submarine Warfare Training 
System 

F-16 painted in Danish flag colours

Norwegian F-35s showing off  
in Denmark 

For the occasion of Valdemar 
Day and the 800th anniversary 
of the Danish flag Dannebrog, 
the Defence and the Air Force 
have painted one of their F-16 

In June, F-35 fighter aircraft 
were seen for the first time 
in Danish airspace, when the 
 Norwegian Air Force visited Air 
Station Skrydstrup with a flight 
of some of their newly  procured 
F-35 fighters. The F-35 is also 
the fighter that Denmark has 
chosen as successor to the 
F-16 fleet, which has been the 
 Danish fighter aircraft of choice 
since 1980. 

The Norwegian F-35 aircraft 
came to Skrydstrup to execute 
a demonstration flight in the 
area surrounding the air  station. 
The purpose of the demo was 
to offer the local population 
a chance to experience the 
 difference  between the F-35 
fighters and the F-16 fighters 
from their viewpoint, in terms 

Saab has received an order to 
provide the United Kingdom’s 
Royal Navy with the AUV62-AT 
anti-submarine warfare (ASW) 
training system. Delivery is 
 expected to take place in 2019. 

Saab has received this 
 order in collaboration with the 
UK-based company  QinetiQ. 
The  order comprises of Saab’s 
AUV62-AT autonomous 
under water vehicle system. 
This  system is a cost-efficient 
 training solution allowing ASW 
units to train in a wide range 
of  scenarios. This procure-
ment follows a period of testing 
and evaluation together with 
 QinetiQ and the Royal Navy.

fighter jets in red and white 
 livery.

It has been a standing 
 tradition for many years to 
decorate one or several tailfins 
on the Danish F-16 fighters, 
for display at public events, or 
 exhibitions, or to commemorate 
special occasions.

This year, the Defence and 
the Fighter Wing Skrydstrup 
went ahead and painted an 
entire airplane in the Danish 
flag colours to mark the 800th 
birthday of the flag.

of for instance noise, sound 
pressure and vibrations.

This was the first time Den-
mark’s new fighter aircraft took 
to the air in the nation’s own 
airspace, and it creates a unique 
feeling as they fly over the Fighter 
Wing Skrydstrup, home of the 
current Danish fighter fleet. 
The Air Station Skrydstrup will 
 according to plan start receiving 
their new F-35 fighters in 2023.

AUV62-AT anti-submarine warfare 
(ASW) training system  Ill.Saab

F-16 in the Danish flag colours. 
Photo: Lars Richter/ Flyvevåpnets 

Fototjeneste/Forsvarsgalleriet

Norwegian F-35 in Denmark.  
Photo: Kristian Brøndum/ 

Forsvarsgalleriet

Flying Vehicle Concept for  
Future Urban Air Mobility
EmbraerX unveiled a new 
 electric flying vehicle concept 
during Uber Elevate Sum-
mit 2019 in Washington, D.C. 
The event convenes a global 
 community of manufacturers, 
investors, policymakers, and 
govern ment officials, all  working 
to make the urban  aerial ride-
sharing vision a reality.

The aircraft concept, with 
electric vertical take-off and 
landing capability, known 
as eVTOL, is part of the 

 EmbraerX multi-project ap-
proach.  Embraer’s disruptive 
business subsidiary is  working 
on a  collaborative effort to 
 enable and accelerate the urban 
 mobility ecosystem.

Arti impression of EmbraerX flying 
vehicle concept.  Ill. EmbraerX

Chinese-Owned Company  
Making Parts for F-35 
A Chinese-owned company is 
making circuit boards for the 
F-35 fighters. 

Exception PCB, a printed 
circuit board (PCB) manu-
facturer in Gloucestershire, 
south west England, produces 
circuit boards that “control many 
of the F-35’s core capabilities”, 
 according to publicity material 
produced by the UK Ministry of 
Defence (MoD). This includes 
“its engines, lighting, fuel and 
 navigation systems”, it said. 

An expert said it’s possible 
to embed technology in such 
as a chip without a customer’s 
knowledge that could change 
how it functions. 

When asked about the 
firm’s Chinese ownership, the 
MoD said Exception PCB is an 
 established manufacturer of 
circuit boards to the defence 
industry and presents “no risk” 
to the F-35 Joint Strike Fighter 
supply chain.



BULLETIN BOARD FOR DEFENCE, INDUSTRY AND TRADE

67MILITÆRTEKNIKK 2–3/2019

Australian Government  
selected NASAMS 
NASAMS has been selected by 
the Australian Goverment for 
their LAND 19 Phase 7B.

Raytheon Australia and 
Kongs berg Defence &  Aerospace 
(KONGSBERG) announce that 
the National Advanced Surface 
to Air Missile System, NASAMS, 
was selected for the  Australian 
Government’s Short Range 
Ground Based Air Defence pro-
gram known as LAND19 Phase 
7B. KONGSBERG is a subcon-
tractor to Raytheon Australia.

NASAMS was in 2017 
 chosen for a Single Sup-
plier Limited Tender process 
and has gone through a Risk 
 Mitigation Activity, and sub-
sequently passed Government 
approval marked at today’s 
event in  Adelaide. NASAMS is a 
fully networked and distributed 
 system allowing the  Australian 
Army to counter complex air 
threats beyond  visual range and, 
 considerably increase  protection 
of Australian  soldiers.

NASAMS is the most sold air defence system in its class in the last 10 years. 
Photo: FMS

Navy procurement of F/A-18 E/F 
Super Hornet Strike Fighter
The career of the Boeing Super 
Hornet fighter, which seemed 
to be headed for retirement a 
 couple of years ago, has taken 
off again with the $4 billion 
 order awarded by the US Navy 
for 78 new-build aircraft. 

The U.S. Navy has awarded 
The Boeing Co. a contract for 
the procurement of 78 F/A-18 
E/F Super Hornet aircraft; a 
multi-year procurement (MYP) 

of 72 between fiscal years 2019-
2021, and six from fiscal year 
2018. 

Navy officials estimate 
this multi-year model saves a 
 minimum of $395 million on 
this contract valued at approxi-
mately $4 billion. 

There will also be oppor-
tunities in fiscal 2020 and fiscal 
2021 to procure six more air-
craft at the same reduced prices 
as those in MYP, via a variation 
in quantity. 

Boeing’s F/A-18E/F Block 
III Super Hornet is the next 
step in the aircraft’s evolution. 
Equipped with an advanced 
cockpit system, advanced 
 network infrastructure, reduced 
radar cross-section, conformal 
fuel tanks, and a 10,000-flight 
hour life span. It is the most 
lethal, interoperable, and 
 sustainable Super Hornet model 
to date.

Two U.S. Navy F/A-18E Super 
Hornets fly a combat patrol over 
Afghanistan in 2008. The aircraft 
in the background is deploying infra-
red flares. 

Photo: A. Allmon/ US Air Force

Hanwha Defense is representet in Norway, Sweden, Denmark 
by Military Equipment Denmark A/S
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Gripen offer to Finland also 
 includes two GlobalEye 

GlobalEye, Airborne  Early 
Warning and Control 
(AEW&C) aircraft, is a strategic 
asset, which can be in operation 
24/7 and which can be used 
for air, maritime and ground 
 surveillance. Such AEW&C 
capability would increase 
 Finland’s  situational aware-
ness and provide increased 
 pre-warning time, supporting 
the protection of the nation’s 
territorial integrity. AEW&C 
systems have shown to provide 
an efficient  deterrent effect whilst 
enhancing and maximizing the 
combat effective ness of a fighter 
fleet.

“Our offer to Finland is a 
comprehensive solution for 
air power and air defence, 
responding to the require-
ments of the HX programme. 
Global Eye is the world’s most 
 advanced AEW&C solution 
and  combined with Gripen E/F 
fighter aircraft, it will provide a 
substantial contribution to the 

joint operational capability of 
the Finnish Defence Forces”, 
says Anders Carp, Senior Vice 
 President and head of Saab’s 
business area Surveillance.

Saab, supported by  Sweden, 
submitted its proposal for the 
Finnish fighter procurement in 
January this year. Saab’s  proposal 
comprises 64  Gripen aircraft, of 
which 52 are  single-seat Gripen 
E and 12 are dual-seat Gripen 
F, as well as two GlobalEye 
AEW&C aircraft. Finland has 
stated that it is planning a pro-
curement  decision in 2021.

Saab’s proposal also  includes 
an industrial co- operation 
 programme with the aim to build 
extensive national capabilities in 
Finland for  security of  supply. 
It features transfer of main-
tenance, repair and  overhaul 
capa bilities to  local industry as 
well as aircraft  production and 
 establishment of a sustainment 
and  development centre in 
 Finland.

GlobalEye.  Photo: Saab

Framework Agreement on SCAF, 
the Future Air Combat System
At the unveiling of the full-
scale mock-up of the Next-
Gene ration Fighter, French 
 President Emmanuel  Macron 
on the  podium with the 
 German,  Spanish and French 
 defense ministers and the chief 
 executives of Airbus DS (L) and 
Dassault. (DA photo)

The President of the French 
Republic, Emmanuel Macron, 
chaired the signing ceremony 
of the framework agreement on 
the SCAF, the air combat system 
of the future. 

Defence Ministers Florence 
Parly (France), Ursula von der 
Leyen (Germany) and Margarita 
Robles (Spain) today signed 
this framework agreement at 
Le Bourget, making a true legal 
commitment for the production 

of a complete system of combat 
aircraft and drones, which will 
enter service with the armed 
forces by 2040. 

 This signature materializes 
a key step in the construction 
of Europe of defense, com-
bining technological excellence, 
 political will and industrial 
 cooperation. 

 A full-scale model was 
unveiled on this occasion, pre-
senting the culmination of the 
concept and architecture work 
of the industrials Dassault and 
Airbus. Translating the first im-
portant choices concerning the 
fighter jet of the future, this 
model is not a mere artist’s view 
but the result of the first techno-
logical decisions made between 
the countries concerned.

Art impression of the SCAF.  Ill.: Airbus
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CV90

Operational
The modernisations have according to the 
army chief turned the CV90 into one of the 
most modern land systems in the world. 
With this, the Army has taken a serious 
step towards a network-centric defence. 
The combat vehicles have been delivered 
to their respective Army units and have 
entered operational use. The units are 
further more on stand-by for the NATO 
Rapid Reaction Force. 

“Mid Life Update” is a frequently 
encountered term when it comes to up-
grading of today’s weapons systems. How-
ever, the MLU route is not the way to 
proceed in the matter of the new combat 
vehicles. In order to stay abreast of the 
techno logical develop ment, it is necessary 
to perform minor upgrades throughout 
the life span of the vehicle fleet, in what 
is called “incremental” development. The 
Army Chief encouraged everyone who had 
been a part of the project to keep bringing 
their input towards improvements. This will 
 enhance the potency of the vehicles contin-
uously, enabling them to meet future threats 
and tactical challenges ever more effectively. 

Rear Admiral Aase held that the 
industry should promote “incremental 
 development” into a concept of its own. 
The defence industry will be playing an 
ever more important role in the develop-
ment of the capabilities of the Armed 
 Forces. Industry must keep thinking five 
to ten years ahead and assume the roles of 
both advisor and development facility. In 
many ways, only our imagination limits 

Text: Tor Husby

The CV90 vehicles for the  Nor wegian 
Army are designed to  operate in five 
configurations:  Infantry  fighting, 

command and  control,  reconnaissance, 
multi-role/howitzer and engineering sup-
port. Under heavy  festivities, the five 
 versions were shown to a large number 
of invited guests at the Region Field Øst-
landet north of Rena. The new combat 
vehicles demonstrated their capabilities 
by racing up and down the firing range at 
high speeds, while  firing live cannon blasts 
mere metres from the  celebrity guests. 
In a position above the battlefield, UAV’s 
(drones) hovered at  varying elevations to 
show that the UAV is an integral part of 
the weapons system. The Tromsø-based 
company Drytech,  supplier of freeze-dried 
meals to the Defence,  catered to the nail-
bitingly cold guests with steaming coffee 
and hot lunches.

The CV90 is a light battle tank with 
a 30-millimetre cannon and a 7.8 mm ma-
chine gun, operating in close  proximity 

to the soldiers while running on rubber 
tracks. UAV systems are integrated, as 
noted earlier. All vehicle configurations 
come with increased fire power, enhanced 
protection for the crew, while maintaining 
the rate of mobility (60 kph/38 mph) and 
gaining improved command and control. 
Last, but not least, the vehicle park is fully 
digitalised. Modern sensor technology 
captures massive amounts of information, 
which adds up to wholly new opportuni-
ties for the conduction of joint operations 
with exchange of sensor information and 
target data with aircraft and navy vessels. 
Herein lies the greatest value, which makes 
the CV90 one of the world’s foremost of 
modern combat vehicles, and a real “game 
changer” both nationally and on the inter-
national scene, in the opinion of General 
Odin Johannessen. The modernisations all 
add up to increased combat ability. 

- Norway is a pilot within NATO 
regarding the employment of advanced 
technology on this type of land platform, 
said Rear Admiral Bjørge Aase, second in 
charge of Defence Materiel. 

“READY TO FIGHT TONIGHT”
Towards the end of April, the Norwegian Army marked 
the receiving of the final unit of the total of 144 CV90 
 armoured combat vehicles from BAE Systems Hägglunds. The 
 procurement contract was signed in 2012, and at a value of 
10.3 billion NOK (1,1 BEUR) it is the biggest contract ever 
signed by the Army. Army Chief, General Odin Johannessen, 
 characterised the new CV90 system as the F35 project of the 
Army. “It makes us ready to fight tonight”. 

Combat vehicles at speed towards photographers and invited guests at Region Field Østlandet.  Photo: FMA
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CV90

Major Norwegian contribution
Norwegian industry has put a  considerable 
effort into the development of the new 
CV90 combat vehicles. Kongsberg  Defence 
has developed both the command and 
 control system (Integrated Combat  Solution, 
ICS) and the weapons station (RWS), where 
the operator controls the machine gun 
on top of the turret from the inside, well 
protected. The RWS has also racked up a 
number of notable inter national  successes 
on its own. Further on, Thales Norway 
has been responsible for the communica-
tions systems, Rheinmetall Norway has 
provided the howitzers, while  NAMMO is 
the champion of innovative ammunition 
 solutions. The competence and contri-
butions from CHS Nor at Moelven and 
 RITEK in  Trøndelag lay a firm foundation 
for new opportunities in the future. 

Furthermore, partners from  earlier 
projects have been important  contri butors. 
The Swedish Saab Training System has 
 provided training systems, the British 
 Person Engineering has stood for mine 
clearing solutions, and Souchy Defence 
have supplied the rubber belts. 

the extent and amount of possibilities that 
lie ahead, he maintained. 

The Army is well acquainted with 
the CV90 from before. The previous  project 
started in 1989, when a replacement for the 
then current combat vehicle, the NM135, 
was called for. A contract was signed with 
Hägglunds in 1994, leading to the delivery 
of 104 vehicles between 1996 and 2000. 
The positive experiences from enduring 

testing, operative use and develop ment 
caused the Army after some years to form a 
need for an upgraded  version.

– The armoured combat vehicles 
have mainly been used in Norway, and on 
several occasions, we have been operating 
together with allied forces during exercises 
and live operations abroad. The CV90 was 
a very vital force multiplier in Afghanistan, 
emphasises Rear Admiral Bjørge Aase.

The Army has been operating CV90s since 1996 and deliveries of the new, upgraded vehicles to their respective 
Army units have been ongoing since 2015. The photo displays a Norwegian Army CV90 infantry fighting vehicle 
just outside Trondheim during NATO exercise Trident Juncture in October 2018.  Photo: Ole-Sverre Haugli/FMS

Hyundai Rotem is representet in the Nordic Region by Military Equipment Denmark A/S

K2 : The next generation Main Battle Tank
The K2 is the next generation MBT. The newly developed MBT is based on cutting edge technology, giving the 
K2 a 40 years lifetime as a minimum. The use of proven modern European and Korean technology gives the K2 
the highest level of protection, fire power and mobility on the market. K2 is optimized for MBT battles in any 
environment, but especially in mountainous areas. This, combined with the modern design of the K2, makes 
this MBT the safe choice for any country that wants to buy a Main Battle Tank developed for the future.
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BRONCO 3

Text by:Morgan Douro

All-terrain vehicles (ATV) – espe-
cially articulated ones – are curious 
creatures. Incredibly vulnerable 

due to the complexity of the articulation 
link, they are at the same time extra-
ordinarily well-suited to environments 
in which other vehicles would fail at the 
first step. Indeed, in some of the harshest 
environ ments – Arctic conditions among 
them – ATVs are indispensable: there is 
simply nothing else that will do the job.

Bronco 3 is an impressive piece 
of engineering and draws heavily on the 
first two iterations of the vehicle as well 
as  extensive feedback from recent users – 
such as the British Army with the Warthog 
– in theatres as demanding as Afghanistan. 
The drive to further develop a complex yet 
useful and flexible vehicle, incorporating 
lessons learned at such a high price, speaks 
to the ‘Singapore Way’ of doing things – 
defined by Dominic Phoon, STELS Vice 
President/Product Director for the  vehicle, 
as “a drive for differentiation through 
 innovation and technology.” 

Bronco 3 certainly exhibits inno-
vation and technology in great mea-
sure. Simple to drive (it takes an average 
driver just five or ten minutes to become 
 familiar with the peculiarities of  steering 
an  articulated combination,  according 
to Phoon), it has incorporated many 
 engineering and  ergonomic improvements 
that make it more effective in operations. 
Its extreme  mobility is obvious – its  turning 
circle far tighter, for example, than its 
 venerable  predecessor, the Bv206 – and the 
noise  levels from its engine far lower than 
those of previous  generations: so much was 
evident from the snow  mobility trials in 
March this year, which were also witnessed 

by military  dele gations from no less than 
five prospective operators, according to the 
ST team. The most dramatic achievement, 
however, is invisible – but extremely useful. 
“ Structural optimisation and better compo-
nent  selection  enable us to offer users a vehi-
cle that has the same  protection levels as the 
Warthog, in use with the British  Ministry of 
Defence, at a kerb weight 2,000kg  lighter,” 
Phoon told reporters in Ivalo. 

That lower weight, leading to a  specific 
ground pressure less than that of a fully 
equipped soldier, gives the Bronco 3  highly 
superior mobility in terrain that almost 
any other vehicle would find  challenging. 
 Amphibious at 16 tonnes (without 
 preparation) with a four-tonne payload, or 
able to operate on land at 20 tonnes with a 
six-tonne payload, Bronco 3 offers operators 
highly protected mobility for carrying troops 
or supplies “the last mile” in relative security. 
Which is a laudable goal.

It is also a feature that deserves to be 
taken seriously by the military operating in 
the Arctic. Potentially facing entire  Russian 
special forces brigades – yes, brigades, 
not battalions – equipped and trained 
for  Arctic warfare, NATO forces need to 
 consider every operational edge they can 
gain. The ‘Singapore Way,’ and Bronco 3, 
might just be one of them. 

Test World at Ivalo in Lapland is not the most obvious place in 
the world where you might expect to find a group of  Singapore 
executives and engineers. Nevertheless, in early March just 
such a group organised snow mobility trials there for the 
 Bronco 3, the latest iteration of the articulated all-terrain 
 vehicle developed by ST Engineering Land Systems (STELS).
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  Dimension Length 8.60 m
  Width 2.26 m
  Height 2.30 m (front), 2.25 m (rear)
  Curb Weight 10,200 kg
  Payload (Depending on 6,300 kg (growth 
potential to 7,800 kg) equipment/options)
  Passengers 12 (4 front + 8 rear)
  Performance Maximum Speed On road 
65 km/h
  Gradient Hard surface 60% (31°)
  Deep snow 30% (17°)
  Range on roads 500 km
  Swim speed 5 kph
  Operating Maximum + 49°C
  Tempearture Minimum - 46°C
  Engine Type 6-cyl in-line

  Power 240 kW (325 HP) 2,200 rpm
  Torque 1,300 Nm at 1,200 rpm
  Transmission Type Automatic 6 speeds 
forward, 1 reverse
  Steering System Type Hydrostatic, 
 articulated, damped
  Turning diameter 15.2 m
  Width 0.6 m 4-track drive
  Electrical System Voltage 24 V DC
  Alternator 450 A
  Bodies Material armour steel 
- Direct fire 7.62 AP up to STANAG level 4 
with add-on protection 
- Add on mine protection classified 
- CE protection RPG armour system

BRONCO 3

This winter Singapore based ST Engineering tested the Bronco 3 all-terrain vehicle in northern Finland.
ST Engineering (Singapore Technologies Engineering Ltd) is one of Asia’s largest defence and engineering 
companies with about 23.000 employees in 24 countries.  Photo: Paolo Valpolini
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Proven Solutions.
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    Super-silent, long endurance submarines made in Germany.
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Contribution to situational awareness

Support for surfacing decision

Proven ESM system combining the 
advantages of R-ESM and C-ESM
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