
 

Det ble undertegnet i alt 6 avtaler i nærvær av statsminister Erna Solberg og statsminister Li Keqiang i 

forbindelse med velkomstssermonien i Folkets Store Hall 

 Avtale mellom NDF og MOFCOM om gjenopptakelse av frihandelsavtaleforhandlinger 

mellom Kina og Norge. 

Mellom 2008 og 2010 ble det holdt 8 forhandlingsrunder med sikte på en frihandelsavtale. 

Forhandlingene gjenopptas i 2017 for å øke handelen i varer, tjenester og investeringer 

mellom Norge og Kina.  

 

 Avtale mellom NFD og MOFCOM om gjenopptakelse av norsk-kinesisk økonomisk 

kommisjon.  

Formålet med kommisjonen er å drøfte spørsmål om rammevilkårene for næringsvirksomhet 

i Kina og Norge. Kommisjonen skal møtes årlig, og ledes på ekspedisjonssjefnivå, med evt. 

deltakelse av statssekretær. Den opprinnelige avtalen om økonomisk, industrielt og teknisk 

samarbeid er fra 1980. Siste møtet i Kommisjonen ble holdt i 2007. 

 

 MoU mellom UD og MOFCOM om teknisk- økonomisk samarbeid 

Dette er en oppdatering av eksisterende MoU om samarbeid på bistandsområdet. Hittil har 

samarbeidet vært konsentrert om faglig samarbeid innenfor klima, miljø og godt styringssett. 

Med oppdateringen kommer også hav, SDG og sør-sørsamarbeid inn som nye 

samarbeidsområder.  

 

 Plan of Action mellom Helse-og omsorgsdepartementet og NHFPC (2017-20) 

Norge har en helsesamarbeidsavtale med Kina av 1999, og fra denne utgår det en 

handlingsplan, som er flerårig og som nærmere beskriver rammene for samarbeidet mellom 

landene. Den siste handlingsplanen (2010-2013) ble aldri undertegnet. En ny handlingsplan 

for perioden 2017-20 for å revitalisere dette samarbeidet inngås med National Health and 

Family Planning Commission. 

 

 MoU mellom Kulturdepartementet og General Administration of Sport om 

sportssamarbeid (2017-2022)  

Dette er en ny MoU hvor Norge og Kina går inn for å utvikle et bredt sportssamarbeid, med 

særlig fokus på vinteridrett. Norge vil gjennom avtalen tilrettelegge for deling av erfaringer 

med å organisere vinter-OL i tiden frem mot Kinas vinterolympiske leker i Beijing 2022 

 

 Fornyet avtale mellom Natural Science Foundation of China (NSFC) og Norges 

Forskningsråd 

Nåværende avtale gjelder felles prosjektfinansiering, policydialog og felles arrangementer.  

 


