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Bilag. Fokuseret Kina-indsats 2016-2017
Region Hovedstaden har siden 2013 haft en samarbejdsaftale med Jiangsu Provinsen i
Kina. Samarbejdet blev i forbindelse med regionsrådsformandens besøg i Kina i januar 2015 konkretiseret indenfor tre områder; sundheds- og velfærdsteknologi, miljø og
sundhedssamarbejde. Formålet med samarbejdet er at understøtte vækst- og jobskabelse samt at tiltrække kinesiske virksomheder, investorer og talenter.
De hidtidige erfaringer med samarbejdet er, at der er et ret langt tidsperspektiv på de
konkrete og målbare resultater, og at der er et løbende pres fra kineserne for at brede
samarbejdet ud frem for at gå i dybden med de konkrete indsatser. Der er i forhold til
samarbejdet på sundhedsområdet desuden den problematik, at hospitalerne har erfaringer med uforholdsmæssigt store ressourcetræk fra andre samarbejder, som ikke giver værdi for de danske hospitaler.
I tråd med ”Fokus og Forenkling”-strategien fokuseres aktiviteterne i 2016 og 2017
yderligere, bl.a. ved at Copenhagen Capacity, Copenhagen Healthtech Cluster og
CLEAN står for de konkrete indsatser på sund og grøn vækst. På sundhedsområdet
kan hospitaler fokusere på samarbejder, der er indtægtsdækkede.
Langsigtede mål
De langsigtede 2020-mål for Kina-samarbejdet vedtaget af regionsrådet den 13. maj
2014 styrer fortsat indsatsen:
 At Danmark i perioden 2014-2020 opnår lige så stor succes som Sverige med at
tiltrække kinesiske investeringer og virksomheder.
 At Danmark i perioden 2014-2020 vender udviklingen siden lavkonjunkturens
start fra tab af til erobring af eksportmarkedsandele i Kina.
 At Hovedstadsregionen i 2020 har firedoblet antallet af kinesiske turister.
Indsatsen foregår i to spor: en indsats for et Kina-parat Greater Copenhagen og en indsats, der snævert fokuserer på Jiangsu-samarbejdet.
Et Kina-parat Greater Copenhagen
Indsatsen er først og fremmest en intern, dansk indsats, der skaber gode rammer for at
tiltrække investeringer, turister og talent, fx ved at:





professionalisere Kina-indsatsen gennem bredt samarbejde og fælles tiltag
(fx Greater Copenhagen-initiativet ’One-point-entry’ for delegationer),
lette de enkelte aktørers Kina-indsats med fælles, fleksible værktøjer,
(fx Greater Copenhagen-branding med fleksibel skabelon til PR-materiale),
opbygge generelle ’Kina-kompetencer’
(fx den regionale vækst- og udviklingsstrategis fyrtårns-projekt for et Kina-parat
turisterhverv med Wonderful Copenhagen som den eksterne, drivende operatør).

Indsatsen er integreret i de relevante resultatkontrakter og projekter, som Region Hovedstaden indgår i.
En operatørdrevet indsats på sund og grøn vækst samt turisme
Indsatsen er rettet direkte mod de kinesiske aktører, dvs. potentielle investorer, talenter
eller turister, og er forankret hos en ekstern operatør. Indsatsen måles på de konkrete
Key Performance Indicators, som er aftalt med den enkelte operatør.
Der arbejdes med en model, der hviler på følgende principper for de operationelle indsatser:
 eksterne, danske operatører er drivende kræfter på de konkrete forløb med Jiangsu: CLEAN på Grøn Vækst, Copenhagen Healthtech Cluster på Sund Vækst,
Copenhagen Capacity på investeringstiltrækning og talent, Wonderful Copenhagen på tiltrækning af kinesiske turister,
 operatørerne skal involvere en kreds af offentlige og private partnere i projekterne,
 forretningsfokus er det essentielle, og forretningsmuligheder skal være styrende i
alle faser af indsatsen.
Indsatsen er integreret i de relevante resultatkontrakter og projekter, som Region Hovedstaden indgår i.
Administrationen bakker op om operatørernes konkrete indsatser ved:




politisk-administrativ dialog med Jiangsu, herunder modtagelse af politiske delegationer og årlige, politiske delegationer til Kina, der åbner døre for danske operatører og virksomheder på højt niveau i det kinesiske system, og
faglig sparring omkring myndighedsopgaver på jord/vand og sundhed.

Side 2

