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Samarbejde på kinesisk.                                                     

- invitation til KL’s temamøde om Kina  

Samarbejdet imellem Danmark og Kina udvikler sig. En række danske 

kommuner etablerer strategiske samarbejdsaftaler med kinesiske kommuner 

og flere kommer til. På den baggrund inviterer KL til temamøde om Kina, 

hvor fokus vil være på vidensdeling blandt kommuner, og hvad kommuner-

nes initiativer betyder for den erhvervspolitiske indsats. Arrangementet er 

for alle, der har interesse i samarbejdet med kommunale dansk-kinesiske 

relationer.  

Program for mødet: 

13.00-13.20 Hvilke perspektiver og muligheder skaber den samarbejdsafta-

le, som China Association of Mayors og KL har indgået?  

• Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune og næstfor-

mand i KL’s Internationale udvalg. 

  

13.20-13.50 Hvorfor prioriterer danske kommuner arbejdet med Kina højt 

på den erhvervspolitiske dagsorden, hvilken betydning har det 

for den lokale erhvervsudvikling og ikke mindst, hvor er fald-

gruberne? 

• Erik Christensen, 1. viceborgmester samt formand for Ny-

borg Kommunes Kinaudvalg, Nyborg Kommune. 

• Nord Danmarks EU-kontor. 

  

13.50-15.00 Er der potentiale i at samarbejde på tværs af kommuner?  

• Niels Arendt Nielsen, kontorchef, KL. 

  

15.15-15.45 Når Danmark og Kina samarbejder – Hvad skal man være op-

mærksom på, når man samarbejder på tværs af kulturer, og 

hvordan sikrer man, at man respekterer det kinesiske kulturelle 

kodeks?  

• konsulent Karin Vith Ankerstjerne, konsulent, KinaVækst, 

Væksthus Sjælland.  
  

Til kommunaldirektøren 
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15.45-16.00 Afslutning 

• Niels Arendt Nielsen, kontorchef, KL. 

 

Arrangementet afholdes den 24. juni fra 13.00–16.00 med frokost fra kl. 

12.00–13.00 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S. 

 

Tilmelding foregår på mail til student Pernille Stentebjerg, PESB@kl.dk 

inden den 12. juni. Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser. 

 

Har du spørgsmål til programmet, så kontakt konsulent Signe Marie Smidt 

ssm@kl.dk/ 2283 2442 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Arendt Nielsen 
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