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LVK LANDSMØTET 25. OG 26. AUGUST 2022 PÅ GARDERMOEN  

LVKs landsmøte finner sted på Quality Airport, Gardermoen, 25. og 26. august 2022. 

Grunnstrukturen i konsesjon- og skatteregimet for vannkraften ble etablert for mer enn 100 år siden. 

I 45 år har LVK jobbet med å forsvare disse ordningene, men også å forbedre, modernisere og forenkle 

de ordningene våre fremsynte Stortingspolitikere vedtok. Mange lokalpolitikere tar nok for gitt at de 

goder vannkraften har sikret kommunen gjennom mange år vil bli videreført, men erfaringene, særlig 

de senere år har vist noe annet.  

• Som følge av klimautfordringene, og geopolitiske forhold vil behovet for fornybar energi øke i 

tiden fremover. Samtidig er det nødvendig – for å overholde Norges forpliktelser om 

ivaretakelse av naturmangfoldet – å foreta miljøforbedringer i allerede regulerte vassdrag for 

at ikke vassdragsnaturen og fiske skal gå tapt. 

• Sikker og rimelig vannkraft er ingen selvfølge, og det er heller ikke de ordninger som gjennom 

mange tiår har sikret vertskommunene en rettmessig andel av verdiskapingen. 

• Inntektssystemutvalget vil på samme dag som landsmøtet avholdes, overlevere sine forslag til 

nye inntektsfordelinger i kommune-Norge. Skal vertskommunenes inntekter fra 

vannkraftanleggene fordeles til alle norske kommuner? Så dramatisk er faktisk utvalgets 

mandat. 

LVKs 160 medlemskommuner har tidligere vist å samle krefter når det gjelder, sist da mer enn 320 

representanter i oktober 2019 med stor kraft tilbakeviste Sanderud-utvalgets forslag om å utradere 

kraftinntektene til vertskommunene. Samlingen i Folkets hus i Oslo førte til at NOU 2019:16 ble lagt i 

en skuff. Inntektssystemutvalgets innstilling kan i verste fall være like dramatisk. 

Landsmøteprogrammet 

• Onsdag 24. august blir det velkomsttreff på Quality Airport.  

• Selve landsmøtet åpnes torsdag 25. august, hvor organisasjonssakene behandles. På 

åpningsdagen blir det også blant annet paneldebatt med stortingsrepresentanter fra Energi- 

og miljøkomiteen om fornybarsamfunnet og vertskommuner.  

• Fredag 25. august vil Olje- og energiministeren redegjøre for regjeringens energipolitikk. 

Landsmøtet vil også få en orientering om innholdet i Inntektssystemutvalgets rapport, som 

avleres samme dag. Se ellers programmet med behandling av flere høyaktuelle saker.  
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Landsmøtet i LVK er et viktig politisk verksted som behandler høyaktuelle saker for 

medlemskommunene og som gir LVK offentlig oppmerksomhet omkring viktige saker.  

Tidligere landsmøter har samlet om lag 300 deltakere. Det er foreløpig påmeldt over 120 deltakere og 

jeg oppfordrer de kommuner som ikke har meldt på sine representanter til å gjøre dette så snart som 

mulig, innen påmeldingsfristen som er 30. juni. For en god planlegging av arrangementet – og ikke 

minst for å kunne holde av reserverte hotellplasser er det nødvendig at kommunene overholder 

påmeldingsfristen. 

Påmeldingsskjema på hjemmesiden www.lvk.no  under aktiviteter. 

I tråd med vedtektenes § 4 oversendes saksdokumentene til behandling på landsmøtet. 

Vel møtt på landsmøtet! 

 

Med vennlig hilsen 

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar 
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