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Styret i NMLF gjennomførte 24. og 25. august sin årlige strategikonferanse.
Hovedtema var «NMLFs framtid – hva vil vi og hva er mulig»
Det skjer en rivende utvikling i prosedyrer og ansvar for blant annet anskaffelser av varer og tjenester
til Forsvaret. Sivile aktører vil gjennom strategiske avtaler få ansvar og oppgaver som tidligere
tilhørte Forsvaret. St.meld. nr 38, som beskriver samspillet mellom Forsvaret og Industrien, vil
komme i oppdatert versjon innen kort tid, FSJ fagmilitære råd skal presenteres i oktober og egen
materielletat under FD vil være virksom fra årsskiftet.
Med dette som bakteppe var det at styret i NMLF hadde valgt hovedtemaet.
NMLF og Forsvarets- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) har en samarbeidsavtale som blant annet
angir anerkjennelse om ansvarsfordeling innenfor logistikk og levetidsunderstøttelse relatert til
Forsvaret og forsvarsindustrien i Norge.
For å bekrefte gjeldende avtale og eventuelt videreutvikle samarbeidet var adm dir Torbjørn
Svensgård invitert til møtet. Konklusjonen ble at gjeldende fordeling av ansvar og roller fungerer bra
og at representanter for begge parter skal sette seg ned og oppdatere avtalen med blant annet tekst
som angir et minimum antall fellesmøter i året for gjensidig oppdatering.
NMLFs logistikkonferanse 4. og 5. nov:
Wilhelm Wilhelmsen har inngått en «Rammeavtale om strategisk logistikkstøtte for Forsvarets
operasjoner i fred krise, konflikt og krig». Med denne avtalen er samspillet mellom næringslivet og
Forsvaret brakt til nye dimensjoner.
For å bli bedre kjent med avtalen og eventuelle områder hvor NMLF kan være en samarbeidspartner
var Vidar Hole og John Einar Hynaas fra WilNor Governmental Industries invitert.
Konklusjonen ble at begge parter ser potensiale i et tettere faglig samarbeid. Avtalen og dens
konsekvenser vil bli et viktig tema på den kommende logistikkonferansen.
NMLFs vedtekter ble gjennomgått uten at det kom frem forslag til endringer på nåværende
tidspunkt.
Hvordan NMLF i større grad kan nyttiggjøre seg sosiale medier og dens teknologi ble diskutert og det
var enighet om at et potensiale er til stede og som kan nyttes.
Det ble besluttet at første styremøte, 7. okt, skal vies til St.meld. nr 38 og utarbeidelse av en strategi
for hva vi ønsker på kort og lang sikt.

