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Årsmøte i LVKs energiråd, 25. august 2022, kl. 10.00-11.00  

Alle kommunedirektører og administrative ledere i LVK-kommuner inviteres med dette til årsmøtet i 
Energirådet 25. august 2022.  
 
Energirådet ble stiftet i 2012 med formål å styrke kompetansen i medlemskommunene i LVK-saker, 
ved å etablere et administrativt nettverk fortrinnsvis av rådmenn (nå kommunedirektører) i LVK-
kommunene. Det følger av Energirådets statutter § 2 at Energirådet skal være et faglig organ som skal 
arbeide for å sikre vertskommunenes rettigheter og inntekter, og bidra til informasjon og opplæring 
for administrativt ansatte og politikere i medlemskommunene. 
 
På årsmøtet vil Energirådets arbeid i 2021 bli gjennomgått. Det vil også bli fremmet forslag til 
årsmelding for godkjenning og gitt en orientering om Energirådets videre arbeid. Viktige saker for 
Energirådet fremover vil blant annet inkludere arbeid med Inntektssystemutvalgets rapport, herunder 
opplæring og informasjonsarbeid for å sikre medlemskommunenes kompetanse om eiendomsskatt og 
andre vertskommune ordninger, samt sikre rammevilkårene for konsesjonskraft. 
 
Deltakerne på årsmøtet oppfordres til innspill om temaer det er ønskelig at Energirådet tar tak i innen 
1. august. Årsmøtet er en del av LVKs landsmøte – og vi oppfordrer alle kommunedirektører til å delta! 
 
Energirådet består av 11 medlemmer, hvorav ett medlem velges blant LVKs landsstyremedlemmer av 
LVKs landsstyre, og de øvrige 10 medlemmene består av en representant fra hvert fylke. 
 
På årsmøtet 25. august 2022 er følgende medlemmer på valg: 

• Ann H. R. Ebeltoft – Agder 
• Mons Otnes – Trøndelag  
• Wenche Solheim – Møre og Romsdal  
• Ole Petter Nybakk – Nordland  
• Bjørn Atle Hansen – Troms og Finnmark  

 
Årsmøtet voterer samlet, slik at alle fremmøtte gis mulighet til å stemme for hvert fylke. I henhold til 
statuttene skal hvert kjønn være representert med minst fire medlemmer. 

Energirådet oppfordrer alle medlemskommuner til å spille inn aktuelle kandidater fra sitt fylke, 

innen 4. juli. Man kan enten sende inn forslag til sekretariatet eller til Energirådsmedlemmene. 

Frist for påmelding til årsmøtet er 18. august. Klikk her for påmelding.  

 

Med vennlig hilsen 

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar 
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