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REGIONMØTER VÅREN 2023

LVK I EN BRYTNINGSTID- NYE UTFORDRINGER OG NYE MULIGHETER

Vår vannkraft er for tiden til glede og besvær. De ekstreme strømprisene gir mange
vertskommuner inntekter de aldri har hatt eller noen gang forventet, mens noen av våre
160 medlemskommuner har lidt store tap på salg av konsesjonskraft. Staten har kastet sine
øyne på de store inntektene i vannkraftsektoren, og sporene fra Sanderud-utvalget er
gjenkjennelige. Sterke miljøer roper på en fordeling av alle kraftinntekter med likeverdige
tjenestetilbud i alle kommuner som fanesak.

Det er langt fra bare kommuneøkonomien som avgjør den lokale velferden, like viktig er
folks økonomi og at det lokale næringslivets drift og vekst. Derfor er ekstreme strømpriser
like brysomme for LVKs medlemskommuner som for alle andre. Strømpriser og det
europeiske kraftmarkedet vi er en del av, blir da også et LVK-anliggende.

Samlet sett utgjør inntektene fra vannkraftanleggene om lag fem-seks milliarder kroner
årlig fordelt på våre medlemskommuner. De siste fem årene har LVK opplevd flere og mer
alvorlige angrep på disse inntektene enn på de foregående ti-femten årene. Det er nok å
nevne Sanderud-utvalget, avviklingen av eiendomsskatt på verk og bruk,
Inntektssystemutvalget og senest statsbudsjettet for 2023.

Den viktigste læresetningen i LVK er at når medlemskommunene virkelig mobiliserer blir
kraftkommuner lyttet til på sentralt politisk hold. Men like klart er det at uten slik
mobilisering er motkreftene sterke, enten det er fra statlig hold eller fra kraftbransjen.
Kunnskap er makt, heter det. Ingen bruker tid og krefter på noe de ikke kjenner til, og
aktive medlemskommuner forutsetter kunnskapsrike medlemskommuner. En nøkkel til
denne kunnskapen er LVKs regionmøter.

Årets regionmøte vil gi hver medlemskommune informasjon både om egne rettigheter og
muligheter, og om kraftkommunenes plass i det større bilde. To eksempler:
Inntektssystemutvalgets utredning, NOU 2022:10, er midt i en viktig høringsprosess, og for
medlemskommunene er utvalgets forslag om å inndra kraftinntekter til fordeling på alle
kommuner i Norge, dramatisk. Energikommisjonen, NOU 2023:?, avgir sin innstilling 1.
februar og vil med sikkerhet inneholde mange analyser og anbefalinger av stor betydning
for medlemskommunene.

LVK er en viktig politisk aktør i energisaker. I en tid hvor mer fornybar energi, mer vann- og
vindkraft og den grønne omstillingen knapt har stått høyere på dagsorden, vil berørte
lokalsamfunn bare bli hørt hvis man samler seg, kjenner sine rettigheter og blir respektert
for rettferdige krav til å beholde en rettmessig andel av den vannkraftformuen som er
bygget på lokale naturressurser.

Sørg for at din kommune deltar på regionmøtet!

Nedenfor følger et rammeprogram, som vil ligge til grunn for de syv regionmøtene våren
2023. Gjennom landsstyrets representant vil det bli anledning til å skreddersy programmet,
men det forutsetter at forslag til temaer m.v er sekretariatet i hende senest 14 dager før
hvert regionmøte.



Rammeprog
ram

LVKs plass i kraftforsyningen, oppgaver, motkrefter og aktuelle saker
Naturressurskommunene og LVKs deltakelse

Deltakerkommunenes kraftinntekter i 2020-2021
Står de historiske rettighetene like godt i dag?
Kraftkommunene i det grønne skiftet- nye utfordringer, nye muligheter
Kraft og miljø

Har kraftmarkedet spilt fallit?
Må vi venne oss til kroner og ikke øre/KWh?
Er våre strømpriser for alltid prisgitt europeiske gasspriser?
Hvor står kraftkommunenes interesser?
Er kraftkommunene synlige nok?

Vertskommunens dynamiske andel av vannkraftformuen
Rettighetens innhold
Hvordan forvalter kommunen sine konsesjonskraftrettigheter?
Regjeringens høyprisbidrag i statsbudsjettet 2023

Utvalget foreslår å inndra deler av kraftinntektene til fordeling på alle
kommuner
Høringsuttalelsen fra Naturressurskommunene
KS høringsuttalelse
Prosessen videre

FREMMØTE OG LUNSJ

ÅPNING VED LEDER JON ROLF NÆSS

KRAFTKOMMUNENS RETTIGHETER, INNTEKTER OG OPPGAVER

VERTSKOMMUNENS PLASS I DEN STORE ENERGI- OG KLIMAPOLITIKKEN

KAFFEPAUSE

KONSESJONSKRAFTORDNINGEN

NOU 2022:10 INNTEKTSSYSTEMUTVALGET ANGRIPER KRAFTINNTEKTER

Slutt på faglig program dag 1 

FELLES MIDDAG

DAG 1

12.00-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

19.00



Rammeprog
ram

Vertskommunens viktigste inntektsordning
Aktuelle saker
Finansdepartementets rolle
Orientering om LVKs lovrevisjonsarbeid

Regelverket, revisjonsinstituttet og EUs vanndirektiv
Kommunens oppgaver
Status i revisjonssakene
Hva har kommuner oppnådd?
Energikrisens betydning for revisjonssakene

LVK-saker avgjøres på Stortinget eller i rettssalen
160 ordførere og kommunestyrer som politisk verktøy
Kunnskap er makt
«Kampen om kronene er kampen om opinionene»

«Tyngdepunktet og den politiske kraften i organisasjonen utgjøres av
representantene for vel 150 utkant- og industrikommuner og deres
politiske nettverk.»
Kontakten mellom styremedlemmet og kommunene
Kontakten mellom LVKs ledelse og sekretariat og medlemskommunene
Forbedringspunkter

«Det neste møte kan alltid bli bedre enn det forrige»
Deltakernes tilbakemeldinger på regionmøtets opplegg, innhold og form
Ledelsens tilbakemelding på deltakernes bidrag

EIENDOMSSKATT

MILJØFORBEDRINGER I REGULERTE VASSDRAG- REVISJONER

KAFFEPAUSE

LVK OG DET POLITISKE MILJØ

 LVK OG MEDLEMSKOMMUNENE- ER DIALOGEN GOD NOK?

EVALUERING

AVSLUTNING OG LUNSJ

DAG 2

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-11.15

11.15-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00


