Regionmøter vinteren 2018 – Rammeprogram
Dette programmet vil bli tilpasset aktuelle saker i de ulike regionene. Det er opp til den enkelte region
å skreddersy programmet, men det krever at deltakerne senest en uke før regionmøtet melder inn
ønsker om det.
Dag 1:
1100- 1130: Åpning av regionmøtet
1130- 1200: Vannkraften som verdiskaper i din region
-

Aktuelle kraftanlegg, eierskap, vertskommuner og verdiskaping

1200- 1300: Oversikt over vertskommuneordningene og aktuelle spørsmål
-

Naturressursskatt
Konsesjonskraft
Konsesjonsavgifter
Eiendomsskatt
Grunnrenteskatt
Felles nettleie

1300-1400: lunsj
1400- 1600: «Starten på slutten for eiendomsskatten»- er det mulig?
-

Eiendomsskatt på verk og bruk er vedtatt avviklet
Rettslige, økonomiske og praktiske konsekvenser
Full kompensasjon?
Hva må kommunene nå gjøre?
Hva gjør LVK?
Eiendomsskatt på vannkraftanlegg
Eiendomsskatt på kraftledninger

1600-1615: Pause
1615- 1645: Kommune- og regionreformens betydning for LVK
-

Færre regioner og kommuner gir færre styremedlemmer og lavere kontingentinntekter
Færre, men større medlemskommuner?
Flere eller færre i landsstyret?
Lavere eller høyere kontingent?

1645-1715: Vil fornybarrevolusjonen svekke vannkraftens verdi?
-

Sol- og vindkraftutbygging i eksplosiv vekst
Norge som Europas grønne batteri?
Fra storskala til småskala energiforsyning?

1715- 1830: Gruppearbeid og quiz
1900: Middag

Dag 2:
0900- 1030: Konsesjonskraftordningen er under press- hvor går vi?
-

Energimeldingen fra 2016
LVKs moderniseringsarbeid
Kraftbransjens holdning
Hva bør kommunen din tjene på konsesjonskraften?
Alternative omsetningsmåter
Kostnader og inntekter ved omsetning av konsesjonskraft
Rettslige aspekter ved omsetningen
Økonomiske aspekter ved omsetningen
Kommunekraft AS
Opprinnelsesgarantier

1030- 1045: Pause
1045- 1130: Miljøforbedringer i regulerte vassdrag- revisjonssaker
-

Kommuner med igangværende revisjonssaker, status og erfaringer
Forhandlingsprosesser og konsesjonsprosesser
Dekning av kostnader til hydrologisk og juridisk bistand
Vannforskriften – fra regional forankring til sentralisering
Praktiske råd
Erfaringsutveksling

1130- 1230: LVK, kommunene og motkreftene- nye utfordringer
-

Den politiske, økonomiske og juridiske slagkraften – status
Tre scenarier
Hva gjør LVK?
Hva bør kommunene gjøre?
Lokalpolitikere
Energirådet og rådmennene

1230- 1300: Åpen post
1300: Avslutning og lunsj

