
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune  

Studietur til Brussel 3.- 6. mai 2022 
I mai reiste kontrollutvalget på studietur til Brussel i Belgia. Studieturen ble gjennomført som et ledd i 
kontrollutvalgets kompetanseheving. I løpet av dagene utvalget var på tur fikk de flere presentasjoner 
og foredrag som var svært relevante for kontrollarbeidet som medlemmene er valgt til å gjøre. 
Gjennom EØS-avtalen er kommunene og fylkeskommunene knyttet til EU og Europa, noe som ble 
særlig tydelig for utvalget etter dagene i Brussel. 

 

Onsdag 4. mai:  

Møte med Trøndelags Europakontor 

Daglig leder, Håvard Tangvik fortalte om Europakontoret (Mid-Norway European Office) og hvordan 
de jobber for å fremme Trøndelags interesser i EU. Presentasjonen ligger vedlagt.  

Besøk hos ESA (EFTA Surveillance Authority) 

Hos ESA fikk kontrollutvalget nærmere kjennskap til offentlige anskaffelser og ulovlig offentlig støtte. 
EFTAs overvåkingsorgan, ESA har ansvaret for å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og 
etterlevd i land som er omfattet av EØS-avtalen.  

Utvalget fikk kunnskap om reglene for offentlige anskaffelser og offentlig støtte, og utvalget fikk 
forståelse for hvorfor reglene er viktige rammebetingelser for fylkeskommunal sektor. Regelverket om 
offentlig støtte har også direkte relevans for en forvaltningsrevisjon som nylig er gjennomført i 
fylkeskommunen. 

Juridisk rådgiver i ESA, Frederik De Ridder, fortalte utvalget om organiseringen av ESA, det indre 
markedet, og om hvordan ESA jobber og undersøker saker. De Ridder fortalte også om regelverket 
om offentlige anskaffelser. 

Utvalget fikk informasjon om offentlig støtte av Militsa Kostova, juridisk rådgiver i ESA. Hun fortalte om 
forholdet mellom offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Hun fortalte at selv om offentlig støtte i 
utgangspunktet er forbudt, finnes det mange unntak fra reglene. 

Utvalget hadde en hel del spørsmål til både De Ridder og Kostova, noe som gjorde besøket hos ESA 
særlig relevant og interessant. Presentasjonene som De Ridder og Kostova ga utvalget ligger vedlagt.  

           

Bilder fra besøket hos ESA 

 

 

 



Møte med Norges spesialutsending for regional- og kommunalpolitikk 

Utvalget traff Odd Godal som er Norges spesialutsending for regional- og kommunalpolitikk i Brussel. 
Godal fortalte utvalget om verktøy for sammenligning mellom regional utvikling i Norge og resten av 
Europa. Blant annet er ESPON et godt verktøy for dette (lenke til ESPON her). Godal refererte også til 
et notat om den regionale utviklingene i Norge sett i europeisk sammenheng (lenke her). Etter 
foredraget fikk utvalget bli med opp på takterrassen i Norway House, hvor det er flott utsikt over byen.   

      

Bilde 1: På vei til Norway House for møte med Norges spesialutsending for regional- og kommunalpolitikk. Bilde 2: Utvalget og 
sekretariatet samlet på takterrassen på Norway House 

 

Torsdag 5. mai 

Møte med Norges spesialutsending for utdanning og spesialutsending for klima  

Hege Landmark er Norges spesialutsending for utdanning, og fortalte om EUs utdanningssamarbeid, 
og om hvordan Norge er tilknyttet dette samarbeidet gjennom EØS-avtalen. For utvalget var det særlig 
interessant å høre om EUs program og samarbeid for videregående opplæring.  

Tom Oddgeir Johnsen er Norges spesialutsending for klima. Han snakket om EUs ambisiøse 
klimapakke «fit for 55», og hvordan dette vil påvirke Norge og kommunal / fylkeskommunal sektor.  

Utvalget hadde mange spørsmål til både Landmark og Johnsen, og dette ble en lærerik seanse.  

 

Inne på møterom «Halvard Lange» i Norway House. Norges spesialutsending for klima og kontrollutvalgets leder.  

 

Fredag 6. mai 

Hjemreise fra Brussel til Værnes.  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.espon.eu%2F&data=05%7C01%7Chelene.hvidsten%40konsek.no%7Cdcef3d730d3949e3f02708da319d7dba%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C637876849740687677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xMM6U%2BikDeXGxEeIguCa%2BOA2K3%2B8634eAGEQiS6Ph7Y%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.espon.eu%2Fnorway&data=05%7C01%7Chelene.hvidsten%40konsek.no%7Cdcef3d730d3949e3f02708da319d7dba%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C637876849740687677%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vRc6BXQ4CsDWHZ2Ulcl%2BtQgjxcAszn%2FR4sNERDZo7W8%3D&reserved=0

