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Uttalelse fra Utenriksdepartementet ang. Dokument 8:266 S (2021-2022) – 

representantforslag fra representantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Sofie 

Høgestøl, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik 

Jeg viser til Utenriks- og forsvarskomiteens brev av 08. september 2022, med 

anmodning om uttalelse fra Utenriksdepartementet til Dokument 8:266 S (2021-2022) 

fra representantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Sofie Høgestøl, Grunde Almeland 

og Ingvild Wetrhus Thorsvik. Representantene ber om «å styrke handel og samarbeid 

mellom Norge og Republikken Kina (Taiwan)». 

Flere av representantenes forslag berører områder som konstitusjonelt hører under 

andre departementer. Mitt svar inkluderer vurderinger jeg har innhentet fra 

finansministeren og næringsministeren. 

Regjeringens ett-Kina-politikk ligger fast. Det innebærer at Norge anerkjenner 

Folkerepublikken Kina, og forholder seg til myndighetene i Beijing som rette 

myndighet for Kina. Dette har Norge gjort siden Folkerepublikkens opprettelse og 

etablering av bilaterale relasjoner med denne i 1954.  

I Hurdalsplattformen slås det videre fast at Norge skal «samarbeide med Kina langs en 

nordisk og europeisk linje, om felles interesser, og stå opp for norske samfunnsverdier 

og de internasjonale menneskerettighetene».  

I likhet med de fleste andre land, anerkjenner ikke Norge Taiwan som en selvstendig 

stat. Spørsmål som knytter seg til gjenforening mellom fastlandet og Taiwan, er følgelig 

et anliggende som bør løses mellom partene, gjennom dialog og med fredelige midler. 

Det foregår i dag pragmatisk samarbeid med aktører på Taiwan på områder av felles 

interesse, herunder en viss samhandel. Norske næringslivsinteresser står fritt til å 

vurdere sitt engasjement.  
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Norge har støttet deltakelse fra Taipei i enkelte internasjonale organisasjoner hvor 

sterke felles behov taler for det, for eksempel knyttet til pandemihåndtering. Basert på 

faglige vurderinger i enkelttilfeller, er det noe jeg mener at vi kan og bør fortsette med.  

 

Det er ikke aktuelt for regjeringen å vurdere etablering av et eget 

representasjonskontor på Taiwan. Våre behov for informasjonsutveksling og 

tilstedeværelse, ivaretas av vår ambassade i Singapore.   

 

Norge inngår i sin alminnelighet skatteavtaler med andre stater i medhold av 

dobbeltbeskatningsavtaleloven av 28. juli 1949 nr. 15. Det følger av denne lovens § 1 at 

slike avtaler kan inngås “med fremmed stats regjering” av “Kongen med Stortingets 

samtykke”. Norge anerkjenner ikke Taiwan som en selvstendig stat.   

 

Taiwan er et eget tollområde og fullverdig medlem av WTO, og det kan teknisk sett 

inngås frihandelsavtaler med Taiwan. Norge prioriterer frihandelsavtaleforhandlinger 

gjennom EFTA. Taiwan er verken en del av Norges eller EFTAs prioriteringer.  

 

Når det gjelder forslaget om å etablere produksjonsfasiliteter for halvledere i Norge vil 

jeg påpeke at det er næringslivet, ved relevante bedrifter eller investorer, som tar 

initiativ til og gjennomfører kommersielle etableringer, i samarbeid med 

forretningspartnere fra andre land dersom de anser dette som interessant og relevant. 

Myndighetene tar ikke selv initiativ til etablering av kommersiell virksomhet, men kan 

legge til rette for dette gjennom målrettede virkemidler og gode rammevilkår.  

 

Norge tar jevnlig opp menneskerettssituasjonen i Kina, inkludert utviklingen i 

Hongkong, med kinesiske myndigheter. Det gjorde jeg også i min siste samtale med 

den kinesiske utenriksministeren da vi møttes i New York i september 2022.   

 

Kina er en avgjørende aktør i en rekke av de største globale utfordringene vi i dag står 

overfor, som klima og miljø, global helse, og oppnåelse av bærekraftsmålene. 

Regjeringen skal i vår politikk overfor Kina ivareta våre nasjonale interesser, men også 

hensynta de store globale utfordringene verden står overfor. I en stadig mer urolig og 

uforutsigbar geopolitisk situasjon, blir det bare viktigere å stå for en gjenkjennelig og 

forsvarlig norsk utenrikspolitikk.   

 

Med vennlig hilsen 

 

 
Anniken Huitfeldt 


