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Spørgsmål  
Ministeren bedes oplyse, hvor mange midler, der bruges fra regeringens 
side herunder lønmidler og mandetimer - til at tiltrække kinesiske 
investeringer til Danmark. 
 
 
Svar 
Regeringens indsats for at tiltrække udenlandske investeringer og 
virksomheder er forankret i Invest in Denmark i Udenrigsministeriet. 
  
Invest in Denmark råder over otte dedikerede fuldtidsansatte 
investeringsmedarbejdere fordelt på danske repræsentationer i Kina, 
herunder én på ambassaden i Beijing, én på handelskontoret i Taipei og 
seks på generalkonsulatet i Shanghai. Én af de otte er udsendt fra 
Danmark. I 2017 udgjorde udgifterne til løn, aktiviteter og markedsføring 
for de otte medarbejdere samt den udsendtes udetillæg, bolig m.v. i alt 
5.241.043 DKK. I dette beløb er der ikke indregnet udgifter til kontorleje, 
generel drift og administration på repræsentationerne, da dette ikke 
opgøres særskilt for de enkelte medarbejdere. 
  
Herudover bidrager Invest in Denmarks medarbejdere i Danmark til 
tiltrækningen af investeringer fra Kina såvel som fra andre dele af verden. 
Disse medarbejdere er organiseret ud fra sektorkompetencer snarere end 
ud fra, hvor investeringsprojekterne kommer fra. I 2017 beløb lønmidler 
sig til 8.602.342,63 DKK og driftsudgifter til 2.812.854,08 DKK. I 2017 
udgjorde kinesiske investeringer 12 ud af de 75 succesfulde investeringer i 
Danmark, som Invest in Denmark hjalp med at tiltrække. 
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Efter behov bistår ambassadøren og enkelte andre medarbejdere på de 
danske repræsentationer i Kina desuden indsatsen for at tiltrække 
kinesiske investeringer ved nogle af de konkrete projekter. Det registreres 
ikke særskilt, hvor meget af deres tid og dermed hvor mange ressourcer, 
der i den forbindelse anvendes specifikt i relation til investeringsfremme 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Anders Samuelsen 
 
 
 

 
 


