
Et seminar i regi av 
LVKs kvinnenettverk

Kvinner &
Kraft
6.-7. MARS 2023

I OSLO



LVKs nettverk for kvinner ble etablert våren 2021, med et
formål om økt engasjement blant kvinner innen kraftsaker
som berører kommunene og mer generell energipolitikk.
Kvinner & Kraft ble arrangert for første gang i 2022 – med

stor suksess!
 

Vi kan nok en gang friste med et spennende faglig program
som favner både nybegynnere og de som har jobbet med
energispørsmål i kommunene over tid. På talerlisten er det
en god blanding av kvinnelige politikere, representanter fra

bransjen samt våre dyktige kvinner fra LVKs sekretariat.
 

Sett av 6. og 7. mars 2023 (fra lunsj til lunsj) til
nettverkssamling   og la deg inspirere av kvinner som har

fått det til både innen- og utenfor kraftsektoren. 
 

Arrangementet finner sted på flotte Lily Country Club, som
ligger beleilig plassert mellom Oslo og Gardermoen.

 
Vi håper på et stort fremmøte – dere er 

alle hjertelig velkomne!
 
 

Kvinner og kraft
 



PROGRAM
DAG 1,  6.  MARS 2023

Lunsj11.30-12.30

Velkommen 
v/Heidi  Horndalen,  leder av LVKs kvinnenettverk

12.30-12.40

Regjer ingens kraftpol i t ikk
v/statssekretær Kjerst i  Bjørnstad,  Kommunal-
og distr iktsdepartementet

12.40-13.10

Hva jobber LVK med? Hvi lke interesser forvaltes 
av hvem? Hvem er hvem innen energi?  
v/Carol ine Lund,  LVK 

13.10-13.30

Pause14.05-14.30

«Alle» s ier  v i  t renger mer fornybar kraft .  Hva 
betyr det for  LVK kommunene? 
v/Chirst i  Er ichsen Hurlen,  LVK

13.30-13.50

Oppgavefordel ing mellom kommuner og fylke 
v/Hanne Velure,  nestleder i  Naturressurskommunene

13.50-14.05

Hvordan mener Fornybar Norge utfordr ingene 
med at nettet  er  ful l t  må løses? 
v/Krist in Lind,  direktør nett  og kraftsystem, 
Fornybar Norge

15.20-15.40

Inspirasjonsforedrag
v/Solfr id Flateby

16.00-17.00

Energi  og konsesjoner 
v/Lisa Vedeld Hammer,  seksjonssjef  Energi-  og
konsesjonsavdel ingen,  NVE

14.50-15.20

Pause15.40-16.00

Felles middag på hotel let19.00

Foto: Caroline Roka/Fornybar Norge

Foto: Trond A. Isaksen
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14.30-14.50 Kraftbransjens syn på vertskommunene
v/Åslaug Haga,  administrerende direktør ,
Fornybar Norge

Foto: Caroline Roka/Fornybar Norge 



PROGRAM
DAG 2,  7.  MARS 2023

Betydningen av kommunens inntekter og 
rett igheter ved vannkraftutbygging
v/Merete Myhre Moen,  Nestleder i  LVK

09.40-10.00 

Publ ic acceptance
v/Krist in Linnerud,  professor ved Fakultet  for
mil jøvitenskap og naturforvaltning,  NMBU

09.20-09.40

Paneldebatt  med blant annet  leder av energi-  og
mil jøkomiteen,  Marianne Sivertsen 
Ness(Ap) ,  medlem av energi-  og mil jøkomiteen,  Gro-
Anita Mykjåland (Sp) ,  medlem av energi-  og
mil jøkomiteen Mathi lde Tybring-Gjedde (H)

11.30-12.30

Forslag som LVK har fremmet – hvordan kan
kvinner og kraft  jobbe med forslagene 
v/Carol ine Lund,  LVK

10.30-11.00

Skatt  på vann og vind 
v/ Chirst i  Er ichsen Hurlen,  LVK

10.00-10.30

Pause og utsjekk11.00-11.30

Lunsj13.00

Avslutning og veien videre
v/Heidi  Horndalen,  leder av kvinnenettverket i  LVK

12.30
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09.00-09.20 Kraftpr isene fremover
v/Carol ine Lund,  LVK

https://www.nmbu.no/fakultet/mina

