
POSITIONSPAPIRDANMARK SKAL HAVE MERE

UD AF KINASAMARBEJDET 
Positionspapiret er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som 
kommunerne og regionernes Kina-netværk nedsatte i 
marts 2016. Arbejdsgruppens opdrag var at belyse hvordan 
danske offentlige aktører i samarbejde med deres private 
partnere kan videreudvikle Kinasamarbejdet.

4. december 2016



Positionspapiret er udarbejdet af en arbejdsgruppe,  
som kommunerne og regionernes Kina-netværket  
nedsatte i marts 2016. Arbejdsgruppens opdrag var at  
belyse, hvordan danske offentlige aktører i samarbejde  
med deres private partnere kan videreudvikle Kinasamarbejdet.  
Dette ligger i naturlig forlængelse af Kina-netværkets  
målsætning, som er at dele erfaringer og ’best practice’  
i relation til samarbejdet med kinesiske partnere. 
 
Positionspapiret er publiceret af ThinkChina.dk. 
 
© ThinkChina.dk og arbejdsgruppen 2016 
 
Forsideillustration er udarbejdet af den Dansk  
Ambassade i Beijing og viser de dansk-kinesiske 
Søsterbyaftaler.  
 
ThinkChina.dk, University of Copenhagen 
Karen Blixens Vej 4 
2300 Copenhagen S 
Mail: thinkchina@ku.dk 
Web: www.thinkchina.dk 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
ThinkChina.dk is a think tank at the University of Copenhagen that brings together and cooperates with 

a broad range of public and private stakeholders that share a strategic interest in China. With 
Denmark’s future in mind, ThinkChina.dk looks at China and our relations with Chinese partners and 

asks: How can Denmark contr ibute to and benefit  from China’s  continued development 
and increasing global  inf luence? 	
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POSITIONSPAPIR 
 

Danmark skal have mere ud af 
Kinasamarbejdet 
 
Danske kommuner og regioner er under pres for at omsætte deres tætte relationer 

med kinesiske partnere til egentlig værdi for Danmark. Til det formål skal der udvikles 

bæredygtige forretningsmodeller og metoder til at tydeliggøre den kommercielle og 

ikke-kommercielle værdi, som Kinasamarbejdet skaber. 

 

 
 
Indledning 
Danske kommuner og regioner har gennem en årrække etableret relationer til 
kinesiske myndigheder og samarbejdspartnere, typisk i form af søsterbyaftaler, og i 
dag findes der mere end 30 sådanne samarbejder. 
Målsætningen for mange af samarbejdsrelationerne 
har fra starten primært været at styrke den 
mellemkulturelle forståelse og de involverede 
organisationers internationale profil. Med Kinas 
stigende økonomiske indflydelse, har mange af 
samarbejderne imidlertid fået et kommercielt sigte 
fra dansk side. Kommuner og regioner har grebet 
samarbejdet forskelligt an. Men fælles for mange har 
været et ønske om at kommercialisere viden og 
kompetencer oparbejdet i den danske offentlige 
sektor samt fungere som døråbner for danske 
virksomheder, så de kan få del i den kinesiske vækst.  
 
Selvom enkeltstående projekter har været succesfulde, er det langt fra lykkedes for 
den brede skare af danske kommuner og regioner at omsætte deres kinesiske 
myndighedsrelationer til bæredygtige forretningsmodeller. I en tid med stramme 
budgetter og øget fokus på kerneopgaver betyder det, at Kinaengagementet for 
mange kommuner og regioner står ved en skillevej.  
 
Det er arbejdsgruppens opfattelse, at selvom det mellemfolkelige samarbejde må og 
skal spille en central rolle i de dansk-kinesiske relationer, så repræsenterer 
regionernes og kommunernes samarbejdsaftaler et uforløst kommercielt potentiale, 
som kan få positiv betydning både for dansk og kinesisk samfundsudvikling. Samtidig 
mangler der redskaber til at måle og tydeliggøre den ikke-kommercielle værdi, som 
samarbejdsrelationerne producerer. Der skal med 
andre ord sættes ind på flere 
fronter. 
 

”Enten lykkes det at udvikle 
forretningsmodeller, som 
muliggør kommercielt 
bæredygtigt salg af viden og 
offentlige ydelser i Kina eller også 
nedtones Kinaaktiviteterne og vil 
fremover  koncentrere sig 
omkring det mellemfolkelige 
samarbejde eller måske helt 
udfases.” 

”uforløst kommercielt potentiale” 
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Problemsti l l inger 
Arbejdsgruppen har identificeret følgende aktuelle problemstillinger:  

• Mange aktiviteter (eks. besøg, møder, workshops etc.), men få  
projekter virkeliggøres 

• Få eksempler på projekter, som giver økonomisk overskud  
• Der er for lidt fokus på forskellige typer af værdiskabelse 
• Vi mangler viden om bæredygtige forretningsmodeller 

 
 
Barrierer  
Arbejdsgruppen har identificeret følgende barrierer i forhold til at løse de 
problemstillinger, som er skitseret ovenfor.  

 
Test af nye forretningsmodeller og forsøg med markedsopbygning 
Arbejdsgruppens medlemmer forsøger p.t. i forskelligt omfang at udvikle nye 
forretningsmodeller og tester forskellige metoder til at opbygge deres marked i Kina. 
Tre eksempler er vedhæftede som bilag.  
 
Generelt er de problemstillinger og barrierer, som arbejdsgruppen har identificeret 
dog af en sådan karakter, at en mere grundig udredning er nødvendigt. Derudover er 
det afgørende, at de erfaringer, som p.t. er ved at blive høstet, udbredes og 
generaliseres, så andre danske og kinesiske aktører kan få glæde af dem.  
 
På den baggrund foreslår arbejdsgruppen at igangsætte et fælles udviklingsprojekt. 
Udover et eller flere pilotprojekter skal det inkludere et strategisk 

 

I Danmark er der: 

 

Vi mangler viden om: 

• Manglende juridisk hjemmel (kommunal 
fuldmagt) bag kommunernes (og i mindre 
grad regionernes) internationale 
aktiviteter 

• Kommunalt/regionalt fokus à 
begrænset nationalt samarbejde og 
vigende interesse i værdiskabelse 
udenfor lokalområdet 

• Ikke mulighed for at levere ’turn-key’ 
løsninger og generelt mangler der 
erfaringer med (kinesisk) storskala 

• Ikke nok fokus blandt offentlige aktører 
på danske SMVers behov, begrænsninger 
og muligheder 

• Ikke nok fokus blandt SMVer på 
mulighederne i offentligt-privat 
samarbejde i Kina 

• Kinesiske samarbejdspartneres 
mandat 

• Efterspørgslen i Kina 
• Hvilke typer løsninger, kineserne er 

villige til at betale for dvs. hvordan 
opdyrker vi et marked i Kina 

• De kinesiske partneres 
forretningsmodeller  
 



3	

følgeforskningsinitiativ, der kan evaluere og udbrede erfaringerne. Se vedhæftede 
udkast.  
 
Milepæle og aktiviteter 
 
1. 20. september 2016: Arbejdsgruppen fremlagde sit arbejde på netværksmøde i 

Aarhus og indhentede kommentarer til positionspapiret. 
 

2. 4. december 2016: Positionspapiret præsenteres for borgmestre, 
kommunaldirektører og CEOs i Beijing i forbindelse med 
Cities and Regions Forum.  
 

3. Vinter/forår 2017: Udformning af projektgruppe, identificering af 
pilotprojekter, definering af forskningsprojektet og 
fundraising.  
 

4. 2017: Workshop i Århus i forbindelse med Cities and Regions 
Forum 2017. Præsentation af indledende resultater. 
 

5. 2018 og 2019: Udgivelse af rapporter om bæredygtige modeller for 
Kinasamarbejdet baseret på udviklingsprojektet og dets 
følgeforskningen; inklusiv forslag til måleredskaber, som 
kan synliggøre ikke-kommerciel værdi.  
 

Arbejdsgruppen 
Arbejdsgruppen har afholdt tre møder, som har indeholdt oplæg fra offentlige og 
private aktører, hvilket har dannet grundlaget for de identificerede problemstillinger 
og løsningsforslag. Arbejdsgruppens medlemmer:  
 
 

• Frej Skovhus, Københavns 
Kommune 

• Henrik Dissing, China Europe 
Water Platform 

• Jørgen Delman, ThinkChina.dk, 
Købehavns Universitet 

• Karen Søndergaard, VIA 
• Karin Ankerstjerne, Innovation 

House Denmark-China 
• Kasper Beck, Region Hovedstaden 
• Li Guo, CopCap 

 
• Line Elk Hansen, DCBF Louise 

Rosenlund, CopCap 
• Martin Bech, ThinkChina.dk  
• Poul Valdemar Nielsen, 

Sønderborg 
• Signe Madsen, RegionMidt Simon 

Andersen, CLEAN 
• Susanna Rafn, Bycirklen 
 
Journalist Christina Boutrup deltog 
indledningsvis i møderne.  
 

 
ThinkChina.dk ved Københavns Universitet har koordineret møderne og dækket 
mødeudgifterne.  

 
18. november 2016 – ThinkChina.dk v. Martin Bech og Jørgen Delman  
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APPENDIKS TIL POSITIONSPAPIRET 
 

Danmark skal have mere ud af Kinasamarbejdet 
	

• Appendiks 1: RegionHovedstadens oplæg til forretningsmodel med 
partner i Jiangsu 

• Appendiks 2: Sønderborg-modellen 
• Appendiks 3: Illustration af markedsopbygning 
• Appendiks 4: Oplæg til fælles udviklingsprojekt 
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100%  

ownership 

Modellen sigter mod kommercialisering af aktiviteter, der i dag er indlejret i Region Hovedstadens virksomhed. Der etableres en juridisk og kommerciel fondskonstruktion, som kan påtage sig dette og som samtidig kan tilbyde de deltagene hospitaler et økonomisk tilbageløb, når kommercielle aktiviteter giver et afkast.
 
Den erhvervsdrivende fond ejer rettighederne til Region Hovedstadens viden. Fonden ejer sammen med den kinesiske partner et joint-venture selskab, der driver de reelle kommercielle aktiviteter, fx certificering og/eller træning af læger i nye operationsprocedurer. Overskud fra de kommercielle aktiviteter deles mellem ejerne af joint-venture selskabet, og RegionHs andel kanaliseres tilbage til forskningspuljer på hospitalerne (Fx Hvidovre Hospital og Rigshospitalet).



Poli%sk	niveau		
	-	ak%vitet		mindskes	over	%d	–		men	skal	al%d	kunne	ak%veres	e4er	behov			

•  Sikre	at	der	er	én	leder	af	a.ale	
på	begge	sider	

•  Let	adgang	5l	kinesisk	
personale	på	dansk	side	

•  Opbyg	netværk	5l	din	kinesiske	
partners	administra5ve	niveau	

•  Sikre	at	MoUen*	er	konkret	og	
5dsbestemt	

•  Skab	synlighed	for	din	kinesiske	
partner	i	interna5onale	netværk	

•  Lyt	–	du	er	ikke	klogere	end	din	
partner	

•  Stå	fast	når	det	gælder	–	fokuser	på	
win-win	

•  Udnyt	officielle	events	5l	at	indgå	
konkrete	a.aler	

•  Fokuser	på	kinesiske	trends	og	5	års	
planer	for	nye	a.aler	

			Sønderborg–modellen										
					-		cyklusser	af	Spire,	Vækst	og	Høst	

CD-link	2016		

*	MoU	(normalt	første				
	a.ale):	Undgå		
”balkonærklæringer”	-			
forsøg	at	gøre	den	
handlingsorienteret		

Processen	varetages	af	en	ekstern	konsulent,	som,	i	samarbejde	med	kommunen,	udfører	opgaverne	i	de	enkelte	cyklusser		

FOKUS-	
PUNKTER	

• Vis	hvad	du	er	god	5l	
• Byg	rela5oner	på	alle	
niveauer	

• Forstå	din	kinesiske	
partners	behov	

Spire	

• Min.	2	planlægnings-
besøg	pr.	år	i	Kina		og	1	
DK	

• Etabler	et	lokalt	
kinanetværk	i	DK	

• Opbyg	effek5v	ugentlig	
kommunika5on	med	
Kina	

Vækst	

• Effektuer	MoU	i	
synlige	resultater	

• Kontrakter	med	
dansk	3.	part		

• A.al	ny	konkret		
MoU	(	2-3	år)	

Høst	



Value	Chains	–	Public-Private	Set-up	
How	to	bring	Companies	to	Contracts?	

	

        Scaling Up Contracts 

   Door Opening 
    (MoU) 

Exchanges, 
 SSC 

Leads          Feasibility Studies 
      Contract Negotiations 

     One Stop Shops 
at Markets 

Tech Demo- 
Projects 

Coordinated Marketing  
Activites and  
Study Tours 

Permanent  
    Market Presence 

NEW PROJECT 
Market Assessment  

and Verification 
The red circle illustrates the 
multi-dimensional collaboration 
process in which the private-
public partnership develops 
towards commercialization.  

PHASE 1 

PH
A

SE 2 

PHASE 3 

PHASE 4 

PHASE 0 
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FÆLLES UDVIKLINGSPROJEKT  

Kortlægning, analyse og forslag til nye modeller 
for dansk offentligt-privat samarbejde i Kina 
Nøgleord: ny viden om kinesiske aktører, kortlægning af erfaringer, forslag til politiske initiativer i 

Danmark, fordele og ulemper ved forskellige modeller, benchmarks for kommercielle og offentlige 

værdiskabelse. 

 

 Spørgsmål 

Overodnet 

• Er der en business case for kommuners og regioners aktiviteter i Kina? 
 

Specifikke 

• Hvorfor er kommuner og regioner aktive i Kina?  
• Hvad er det for projekter de arbejder med? (erfaringer fra succesrige og fejlslagne projekter)  
• Hvad er deres målsætninger og underliggende værdigrundlag? 
• Hvordan arbejder de med benchmarking og evaluering? Hvordan sikrer de politisk legitimitet i 

Danmark? Hvad er deres udfordringer? Hvilken form for værdi skal de skabe? (kommerciel, 
samfundsøkonomisk og offentlig værdi) 

• Hvilke danske finansieringsmodeller kan støtte offentligt-privat samarbejde i Kina? 
• Hvad er de kinesiske partneres mandat, hvad efterspørger de og hvad er de villige til at betale 

for?  
 

Projektets resultater 

• Anbefalinger til politiske initiativer (kommunalfuldmagt og internationalisering af 
rammebetingelserne for kommunernes arbejder) 

• Anbefalinger til redskaber, der kan styrke koordinering mellem kommuner, regioner og 
nationale initiativer  

• Indblik i fordele og ulemper ved specifikke forretningsmodeller  
• Bedre forståelse af samarbejdernes værdikæder samt mulighederne for at optimere deres 

værdiskabelse 
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(fortsættes på næste side) 
• Værktøjer til benchmarking og evaluering af forskellige typer værdiskabelse 
• Værktøjer til at arbejde med de kinesiske partnere herunder anbefalinger til professionalisering 

af samarbejdet 
 

Metode: Følgeforskning (action research) 

Forskere fra eksempelvis Statskundskab, Kinastudier og CBS udvikler forskningsspørgsmål i tæt samarbejde med 
en projektgruppe bestående af en eller flere kommuner, private aktører, kinesiske partnere, seniorforskere etc. 

Forskerne følger specifikke udviklingsprojekter og bidrager løbende til evalueringen og tilpasningen af projektet i 
samarbejde med de danske og kinesiske aktører. Derudover formidles resultaterne/erfaringer løbende til en 
større følgegruppe.   

 

Deltagere   

• Private og offentlige aktører, som er involveret i pilotprojekterne 
• Forskere indenfor Kinastudier, offentlig forvaltning i hhv. Danmark og Kina, offentlig-privat 

samarbejde 
 

Finansiering 

• Fond eller offentlig myndighed; private og offentlige aktører, som er involveret i 
pilotprojekterne 

 

Kontakt 

Martin Bech, PhD 
ThinkChina.dk Koordinator 
MB@thinkchina.dk 
+45 5130 2527 
 

Jørgen Delman, PhD 
Professor Kinastudier, Københavns Universitet og 
ThinkChina.dk 
jorgen.delman@hum.ku.dk  

 

 

 

 



Comments and contact:
Martin Bech  
ThinkChina.dk Coordinator
Phone: +45 5130 2527
Mail: mb@thinkchina.dk
Web: ThinkChina.dk


