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SAMARBEID MELLOM SENJA KOMMUNE OG SANYA I KINA
Vedlegg:
Intensjonsavtale mellom Senja kommune og byen Sanya i Kina
Bakgrunn for saken:
En del fylkeskommuner og kommuner har nå fornyet eller innledet kontakt og samarbeid
med kinesiske aktører. Via Norsk regionalt kinaforum meldes det om stor interesse fra
kinesisk side, og også Troms omfattes av denne interessen. Forskjellige regioner i Kina tar nå
kontakt med forskjellige regioner i Norge.
I august 2017 besøkte en delegasjon fra byen Sanya i Hainan provinsen i Kina Senja, og det
ble signert en intensjonsavtale om å etablere vennskapssamarbeid mellom de fire Senja
kommunene og Sanya. I september 2017 var Troms fylkeskommune vertskap for to
delegasjoner, en delegasjon fra Hainan-provinsen og et besøk av den kinesiske ambassadøren
til Norge. Nylig var den kinesiske ambassadøren også på Senja for å møte kommunene og
næringslivsaktører.
Det er viktig at det allerede nå legges et godt grunnlag for en god dialog og
næringslivssamarbeidet mellom Sanya og Senja, derfor legges intensjonsavtalen frem for
fellesnemda til orientering sammen med forslag til hvordan et samarbeid og dialog mellom
Senja og Sanya ivaretas i prosjektperioden frem til 1.1.2020.
Saksutredning:
Det registreres en stadig økende interesse for norsk-kinesisk samarbeid. Etter at de politiske
og diplomatiske relasjonene med Kina ble formelt normalisert etter desember 2016 har
kontakten mellom Norge og Kina blitt gjenopptatt på en rekke felt. Statsminister Solberg
besøkte Kina i april 2017 i spissen for den største norske næringslivsdelegasjonen noen
sinne. I august 2017 ble forhandlinger for å få på plass en norsk-kinesisk frihandelsavtale
påbegynt igjen etter at forhandlingene hadde ligget nede siden 2010.
Hainan provinsen i Kina har etablert vennskapsavtaler med 56 utenlandske provinser/fylker
og over hele verden, inkludert Hawaii i USA, Sør Koreas Jeju-spesielle autonome provins,
Canadas Prince Edward Island, Finlands Oulu fylke og Penang i Malaysia. For de landene
som har et regionalt samarbeid med Hainan har det utviklet seg fruktbare
næringslivssamarbeid, spesielt innen næringer som luftfart, helsetjenester, reiseliv og
moderne hav- og landbruk. For Senja og for Troms vil Sanya og Hainan kunne være solide
samarbeidspartnere på en rekke områder, og ikke bare innen havbruk og reiseliv.

Under sitt besøk på Senja i august 2017 fremhevet ordføreren i Sanya at han i første omgang
ønsket å basere vennskapssamarbeidet med Senja på havbruk og reiseliv. Kina er ledende, og
verdens største produsent av oppdrettsfisk og det er et ønske fra politisk ledelse i Sanya om å
få etablert et visningssenter for norsk sjømat i byen. Sanya er Kinas mest kjente
turistdestinasjon i Kina. Ordføreren vektla også samarbeidet innen forskning og
undervisning, samt «folk til folk»-samarbeidet. Provinsen Hainan tilbyr stipend til norske
studenter som ønsker å bo og studere i regionen.
Gjensidige samarbeid, som går begge veier, var også det den kinesiske ambassadøren
Wang Min vektla under sitt besøk på Senja i januar i år. Han uttalte under besøket at
utviklingen av forholdet mellom landene må basere seg på tre viktige prinsipper: Gjensidig
respekt, likhet og at begge parter vinner på det. Besøket ble også omtalt i kinesiske media.
Det har siden første besøket fra Sanya i august 2017 kommet gjentatte invitasjoner fra
politisk ledelse i både Hainan provinsen og i Sanya med ønske om besøk fra en delegasjon
fra Senja og Troms Fylke for å diskutere videre samarbeid. I april 2018 holdes to viktige
konferanser i Hainan provinsen og i byen Sanya. Det er fra Kina ytret et sterkt ønske om
deltakelse fra Troms og Senja. Det er allerede avklart at Troms fylkeskommune skal være
representert under konferansen «21st Century Maritime Silk Road and Island Economy subforum» fra den 8. til 11. april. Her deltar også aktører fra sjømatnæringen som er invitert med
i fylket sin delegasjon. Det er kartlagt og knyttet kontakter mot viktige samarbeidspartnere
som delegasjonen skal ha møter med under besøket.
Kommunene på Senja er invitert til å sende en delegasjon til markeringen av «2018 ChinaEU Tourism Forum» fra den 19 til 24. april. Her vil ikke fylkeskommunen delta, men det er
ønskelig fra Kina sin side at øverste politiske ledelse i kommunene deltar, næringsaktører og
destinasjonsselskap.
De to konferansene og møtene danner grunnlaget for det videre samarbeidet mellom Hainan
provinsen, Sanya, Troms Fylke og Senja.
Vurdering:
Intensjonsavtalen om vennskapssamarbeid mellom Senja og Sanya har allerede begynt å gi
næringsmessig avkastning for reiselivet. Klyngesamarbeidet Arena Lønnsomme
Vinteropplevelser har engasjert seg i utviklingen av vennskapssamarbeidet mellom Senja og
Sanya. En sentral del av næringsstrategien for vennskapssamarbeidet mellom Senja og Sanya
er å bruke vennskapssamarbeidet som en plattform i arbeidet med markedsføringen og for å
øke turiststrømmene fra Kina, ikke bare til Senja, men til hele Nord-Norge.
Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har allerede vært i Kina i november 2017, delegatene
fra klyngen gjennomførte da møter med nesten 80 kinesiske turoperatører. I tillegg har også
klyngeprosjektet initiert et samarbeid mellom Norges arktiske universitet i Tromsø og
Universitetet i Hainan med tanke på FoU og reiseliv.
I den regionale næringsplanen for Midt-Troms er hovedmålsettingen med et samarbeid på
tvers av kommunene å forene kreftene i regionen og hente ut det store potensialet innenfor de
definerte satsingsområdene sjømat, reiseliv og forsvar – samt bygge et sterkt bo- og
arbeidsmarked i konkurranse med byene nord og sør i fylket.

Den regionale næringsplanen skal være overordnet og strategisk, og planen skal bidra til å
samle krefter i de samarbeidende kommunene og næringslivet.




Sjømatnæringen i Midt-Troms er den enkelt- næringen som står for den største
verdiskapingen i regionen, og er en næring i sterk vekst.
Midt-Troms/Indre Troms er et av landets forsvarstyngdepunkt, med Hæren og
Luftforsvaret. Reiselivsnæringen i Midt-Troms er en næring med stort potensial, som
gir store ringvirkninger til lokalsamfunnene.
Reiselivsnæringen i den ytre delen av regionen er i vekst, og er en av vekstnæringene
i Nord-Norge.

Et utstrakt samarbeid og vennskapsavtale mellom Hainan provinsen og Sanya i Kina vil bidra
til å forsterke satsingsområdene og tiltakene i den regionale næringsplanen.
Det er viktig at det allerede nå legges et godt grunnlag for næringslivssamarbeid mellom
Sanya og Senja. Derfor må den gode dialogen videreføres, og det må jobbes med strategier
for hvordan man fra norsk side skal følge opp vennskapssamarbeidet. Det forventes fra
kinesisk side at Troms og Senja planlegger og gjennomfører delegasjonsreisen til Sanya i
april og deltar på de ulike arenaene samt følger opp avtalen om vennskapssamarbeidet.
Med bakgrunn i overstående vil prosjektleder anbefale fellesnemda og støtte opp om et
samarbeid mellom Hainan provinsen, Sanya og Senja.
Forslag til vedtak:
1. Fellesnemda tar intensjonsavtalen mellom Senja og Sanya i Kina til orientering
2. Fellesnemda ønsker at Senja kommune skal videreutvikle samarbeidet og
vennskapsavtalen mellom Senja og Sanya
3. I prosjektperioden gir fellesnemda prosjektledelse og ordførerne i de fire kommunene
fullmakt til å ivareta vennskapsavtalen mellom Senja og Sanya, samt planlegge en
delegasjonsreise med Troms Fylkeskommune, næringsaktørene og Visit Senja.
4. En konkret samarbeidsavtale mellom Senja og Sanya, skal være fundamentert i
næringslivets muligheter for forretningsmessig utvikling gjennom et slikt samarbeid.
Særlig skal det vektlegges potensialet for reiseliv og sjømatnæringen i Senjaregionen.
5. De økonomiske forpliktelsene ved etablering og oppfølging av samarbeidet mellom
Sanya og Senja, forutsettes ivaretatt av prosjekt Senja 2020.

