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HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I LVKS VEDTEKTER OG KONTINGENTGRUNNLAG
Landsstyret i LVK behandlet på sommermøtet 2018 vedlagte høringsnotat om LVKs vedtekter og
kontingentgrunnlag. Det ble besluttet å sende notatet på høring til medlemskommunene. De
forslag til endringer i vedtektene og kontingentgrunnlag som presenteres i notatet vil bli
behandlet på LVKs ekstraordinære landsmøte 22. mai 2019.
Høringsfristen settes til 12. november 2018.
Landsstyret imøteser medlemskommunenes syn på de foreslåtte endringene i vedtekter og
kontingentgrunnlag. Det anmodes om at høringsnotatet behandles internt i kommunen.

Med vennlig hilsen
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Torfinn Opheim
Leder
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Notat
Til:
LVKs medlemskommuner
Fra:
Landsstyret
Dato: 13.09.2018

HØRINGSNOTAT – LANDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING OG KONTINGENTENDRING –
HØRINGSFRIST 12. NOVEMBER 2018
1

Innledning

LVK har mottatt henvendelser fra medlemskommuner om behovet for å modernisere og justere LVKs
vedtekter. I tillegg har landsstyret drøftet behovet for å endre LVKs medlemskontingent. Begge tema ble
diskutert på landsstyrets strategimøte i desember 2017, og var tema på samtlige regionmøter vinteren
2018. Også LVKs Energiråd har behandlet saken.
Grunnen til at spørsmålene om vedtekts‐ og kontingentendring er aktuelle er i hovedsak den pågående
kommune‐ og regionreformen, som endrer både på antall medlemskommuner og antall LVK‐fylker. I
tillegg til færre medlemskommuner har LVK registrert et økt press på LVK‐kommuners rettigheter. Det
siste eksemplet på det er regjeringens kraftskatteutvalg, som har som mandat å gjennomgå samtlige
inntektsordninger for vertskommunene. Dette krever økt innsats for å bevare kommunenes rettigheter og
inntekter. Dette redegjøres nærmere for nedenfor under punkt 5.3.
Som et resultat av debatten i organisasjonen vedtok LVKs landsstyre i februar 2018 å nedsette et
organisasjonsutvalg bestående av Arbeidsutvalget og sekretariatet (heretter «Organisasjonsutvalget»)
med oppgave å fremme forslag til nødvendige vedtektsendringer og justering av medlemskontingenten.
Under punkt 2 har vi inntatt en oppsummering av endringsforslagene. Under punkt 4 redegjør vi for
forslag til endring i vedtektene. Under punkt 5 redegjør vi for forslag til endring i kontingentgrunnlaget.
På sommermøtet 2018 presenterte Organisasjonsutvalget sine forslag til landsstyret. Landsstyret har
diskutert og godkjent følgende forslag – som nå sendes ut på høring til samtlige medlemskommuner i LVK.
Som vedlegg til dette notatet ligger gjeldende vedtekter og forslag til nye vedtekter.
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2

Oppsummering

2.1

Vedtektsendringer

Vedtektene opererer med landsdeler for medlemmer av Arbeidsutvalget og Valgkomiteen. Landsstyret
foreslår å endre landsinndelingen i nye vedtekter § 2 i tråd med Stortingets arbeid, slik at landsdelene
defineres slik:
•
•

•

Nordafjelske: Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Østafjelske: Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark
Vestafjelske: Agder, Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal

I dag består landsstyret av 16 medlemmer fra hvert av de 16 fylkene som har LVK‐kommuner, i tillegg til
leder. Hvert kjønn skal være representert med 40 % og det skal være partipolitisk bredde. Det foreslås i
§ 6.1 at landsstyret heller skal bestå av to representanter (én mann og én kvinne) fra hvert av de 10 LVK‐
fylkene, dvs. fylker som har LVK‐kommuner. Landsstyret vil etter dette bestå av 20 representanter samt
leder. Landsstyret skal fremdeles representere partipolitisk bredde. Man foreslår å fjerne ordning med
personlig vara, og innfører i stedet vararekke for hvert fylke, i prioritert rekkefølge.
For Arbeidsutvalget foreslås det å innføre personlig varamedlem for de tre medlemmene fra
Nordafjelske, Østafjelske og Vestafjelske, se § 9.1.
For Valgkomiteen foreslås det å beholde komiteens koordinerende rolle. Dette for å sikre den politiske
bredden i landsstyret.
2.2
Medlemskontingent
Med dagens system har LVK kontingentinntekter på ca. 15 millioner kr. Dagens kontingentgrunnlag er
som følger:
•
•
•

1,3 % fra kommunens inntekter fra konsesjonsavgift
1,1 % av 40 % fra kommunens inntekter fra naturressursskatt
0,07 % fra kommunens inntekter fra eiendomsskatt på vannkraftanlegg

I tillegg er minstekontingenten på 3500 kr, som årlig indeksjusteres. For 2018 utgjør den 4720 kr.
Landsstyret foreslår for det første å øke minstekontingenten til 6000 kr. Landsstyret foreslår videre at alle
kommuner (som ikke betaler minstekontingent) betaler kontingent basert på følgende prosentsatser:

• 1,5 % fra kommunens inntekter fra konsesjonsavgift
•
•

1,3 % av 40 % fra kommunens inntekter fra naturressursskatt
0,09 % fra kommunens inntekter fra eiendomsskatt på vannkraftanlegg

Basert på dagens grunnlag vil landsstyrets forslag gi LVK ca. 17 millioner kr i kontingentinntekt.
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3

Prosessen fremover

Landsstyret har lagt opp til følgende prosess internt i LVK frem mot endelig vedtak på landsmøtet:
LVKs landsstyre har vedtatt at det skal avholdes et ekstraordinært landsmøte i 2019, som er satt til 22. og
23. mai 2019 på Gardermoen. Hovedbegrunnelsen for det ekstraordinære landsmøtet er å behandle
forslag til vedtektsendring og kontingentjustering. Det vil ikke avholdes valg på dette landsmøtet, da
sittende leder, landsstyremedlemmer, varamedlemmer og valgkomite er valgt frem til landsmøtet i 2020.
For å sikre en god og bred behandling av landsstyrets forslag legges det opp til følgende prosess:
Landsstyrets forslag sendes på høring til samtlige medlemskommuner i august 2018, med høringsfrist
12. november 2018. På bakgrunn av medlemskommunenes tilbakemeldinger behandles forslagene på
landsstyrets strategimøte i november 2018. I henhold til LVKs vedtekter skal landsstyrets endelige forslag
sendes til medlemskommunene minst 1 måned før landsmøtet, dvs. innen 22. april 2019.
Dersom endringsforslagene vedtas på det ekstraordinære landsmøtet i mai 2019, vil endringene tre i kraft
fra 1. januar 2020.

4

LVKs vedtekter

4.1

Innledning

Som nevnt ligger gjeldende vedtekter og forslag til nye vedtekter vedlagt dette notatet.
Gjeldende vedtekter ble vedtatt på LVKs landsmøte i Tromsø 2017. Vedtektene inneholder 16
bestemmelser, som gjennomgående er lange og som inneholder mange kryssreferanser. For å gjøre
vedtektene mer brukervennlig foreslår landsstyret endringer i struktur og systematikk. Disse endringene
er ikke markert i forslag til nye vedtekter.
Det som derimot er markert i forslag til nye vedtekter er de endringer som utgjør reelle endringer.
Nedenfor redegjør vi for disse forslagene.
4.2

Endring i landsinndeling

Gjeldende vedtekter opererer med tre landsdeler (Nordafjelske, Østafjelske, Vestafjelske), se § 6 om
Arbeidsutvalg og § 8 om valgkomite.
Gjeldende vedtekter definerer landsdelene slik:


Nordafjelske: Sør‐ og Nord‐Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark



Østafjelske: Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Aust‐Agder



Vestafjelske: Vest‐Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
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Landsstyret foreslår for det første å endre på inndelingen av fylkene, ved at Aust‐Agder overføres fra
Østafjelske til Vestafjelske. Dette henger sammen med at Aust‐ og Vest‐Agder skal slås sammen til Agder
fra 1. januar 2020. I tillegg foreslår landsstyret å endre fylkenes navn, i tråd med Kommunal‐ og
forvaltningskomiteens innstilling om nye fylkesnavn.141 (Med forbehold om senere endringer, se
nedenfor.)
Landsstyret foreslår at nye vedtekter § 2 definerer landsdelene slik:

4.3



Nordafjelske: Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark



Østafjelske: Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark



Vestafjelske: Agder, Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal
Landsstyrets sammensetning

Gjeldende vedtekter regulerer landsstyrets sammensetning i § 6, hvor det fremgår at:
«Landsstyret består av én representant med personlig vararepresentant fra hvert fylke, samt leder.
Begge kjønn skal være representert med minst 40 % blant landsstyrets faste medlemmer».
I tillegg oppstiller § 6 om valgprosess et krav om at landsstyremedlemmene med partipolitisk bakgrunn
skal representere en partipolitisk bredde.
Etter dagens fylkesstruktur er det 18 fylker i Norge,142 hvorav 15 fylker er «LVK‐fylker». Med dagens
fylkesstruktur består LVKs landsstyre av 16 representanter fra 15 fylker143 samt leder, i tillegg til 16
personlige varamedlemmer.
Den pågående regionreformen tar sikte på å endre antall fylker i Norge fra 18 til 11. Av disse foreslåtte 11
fylkene vil 10 fylker være «LVK‐fylker», dvs. fylker som har LVK‐kommuner. Dette utgjør en stor endring i
det forvaltningsmessige grunnlaget som dagens vedtekter § 6 om landsstyrets sammensetning bygger på.
Landsstyret, regionmøtene, Energirådet og Organisasjonsutvalget har diskutert forskjellige modeller for
hvordan LVKs landsstyre skal settes sammen i lys av ny fylkesstruktur. Ett alternativ har vært å beholde
dagens sammensetning med 16 representanter basert på «opprinnelige» fylker, til tross for at nye fylker
etableres som følge av regionreformen. Et annet diskutert alternativ har vært å beholde dagens prinsipp
om at hvert av LVKs 10 fylker får én representant, slik at antall representanter i landsstyret reduseres fra
16 til 10 representanter.

141

Innst. 328 L (2017–2018) fra kommunal‐ og forvaltningskomiteen om Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn).

142

1. januar 2018 slo Sør‐ og Nord‐Trøndelag seg sammen til Trøndelag, slik at det i dag er 18 fylker i Norge. Det er
ingen medlemskommuner fra Vestfold, Oslo og Akershus i LVK.

143

Trøndelag er representert ved både Sør‐ og Nord‐Trøndelag, til tross for at fylkene er slått sammen.
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For å sikre bred oppslutning og engasjement om LVKs saker har landsstyret landet på en modell hvor
hvert av de 10 fylkene er representert med to representanter. Dette må ses i lys av at landsstyret er
landsdekkende. De viktigste delene av LVKs aktivitet er knyttet til rammeverket rundt vannkraftsektoren,
og rammeverket bestemmes av det politiske miljø. Landsstyret er et politisk organ, og landsstyrets
politiske kraft og geografiske bredde er et avgjørende grunnlag for LVKs gjennomslagskraft.
Landsstyret foreslår på den bakgrunn følgende:
«Landsstyret består av leder og to representanter fra hvert fylke, herunder en kvinnelig og en
mannlig representant. Landsstyremedlemmene med partipolitisk bakgrunn skal representere en
partipolitisk bredde.
Hvert fylke har tre varamedlemmer. Varamedlemmer innkalles i den orden de er valgt».
For det første innebærer endringsforslaget at landsstyret skal bestå av 20 medlemmer (10 kvinner og 10
menn) i tillegg til leder. For det andre fjerner man ordningen med personlig vara, og innfører i stedet
varaliste for hvert enkelt fylke. Dette for å unngå at landsstyret blir for stort. For det tredje innebærer
endringsforslaget at man fjerner kravet om at hvert kjønn skal være representert med minst 40 %, og
erstatter dette med et krav om at landsstyret skal bestå av 50 % menn og 50 % kvinner. For det fjerde
oppstilles et krav om at landsstyremedlemmene med partipolitisk bakgrunn skal representere en
partipolitisk bredde. Dette henger sammen med at LVK skal være partipolitisk nøytral etter vedtektene
§ 1. Dette kravet finner man i dag under § 6 om valgprosessen, men det foreslås altså å gjenta dette i
bestemmelsen om landsstyrets sammensetning. Dette er ikke ment å medføre en realitetsendring.
Landsstyrets foreslåtte endring om at hvert fylke representeres av to representanter vil slå ulikt ut i ulike
fylker. For Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestland, Agder, Viken og Innlandet vil ikke endringen ha
realitetsendringer, da eksisterende fylker i dag har én representant hver. For Rogaland, Møre og Romsdal
og Nordland får man en «ekstra» representant i landsstyret, da disse fylkene ikke skal slås sammen med
andre fylker. Tilsvarende vil Telemark i realiteten få en ekstra representant i landsstyret, da Telemark skal
slås sammen med Vestfold som ikke har LVK‐kommuner.
Dersom Stortinget vedtar ytterligere endringer i fylkesinndelingen før det ekstraordinære landsmøtet i
mai 2019, vil landsstyret vurdere å presentere et nytt forslag som fanger opp slike endringer.
4.4

Dersom landsstyremedlemmet trer ut

Etter gjeldende vedtekter § 6 skal fylket gjennomføre nyvalg dersom et landsstyremedlem trer ut av
landsstyret. Fordi det nå foreslås varaliste på tre medlemmer foreslås det at denne bestemmelsen fjernes,
og erstattes med følgende i nye § 7.2:
«Dersom et sittende landsstyremedlem trer ut av landsstyret rykker første varamedlem opp.»
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4.5

Arbeidsutvalget – varamedlemmer

Etter gjeldende vedtekter har ikke Arbeidsutvalget varamedlemmer. Arbeidsutvalget er et sentralt organ i
LVK, og erfaring viser at det er behov for personlig varamedlem for medlemmene i Arbeidsutvalget. Det
legges opp til at hver landsdel skal ha et varamedlem. Det foreslår følgende i § 9.1:
«Arbeidsutvalget skal bestå av en representant med personlig varamedlem fra Nordafjelske,
Østafjelske og Vestafjelske.
Dersom et medlem i arbeidsutvalget fratrer i funksjonstiden, rykker varamedlemmet opp.
Landsstyret velger nytt varamedlem til arbeidsutvalget blant landsstyrets medlemmer.»
4.6

Valgkomiteens rolle

Etter gjeldende vedtekter har valgkomiteen en viktig koordinerende rolle hva gjelder landsstyrets
sammensetning. Det følger av gjeldende § 6 at:
«Valgkomiteen skal blant de innstilte kandidatene fra fylkesmøtene sette sammen et forslag til
landsstyre for landsmøtet».
I dette arbeidet er valgkomiteen forpliktet til å hensynta krav om begge kjønn skal være representert med
minst 40 % blant landsstyrets faste medlemmer, samt at landsstyrets medlemmer skal representere en
partipolitisk bredde.
Nå som det foreslås å endre landsstyrets sammensetning til 50 % menn og 50 % kvinner kan dette tale for
å minimere valgkomiteens koordinerende rolle. Landsstyret har drøftet valgkomiteens rolle, og foreslår til
tross for dette å beholde valgkomiteens koordinerende rolle i valget, se ny § 7.2 Dette vil være med å
sikre den politisk bredde i landsstyret, som man de senere år har sett økt viktighet av.

5

Kontingentjustering

5.1

Innledning

Landsstyret har gjort grundige vurderinger av hvordan LVKs økonomi best kan settes i stand til å ivareta
medlemskommunenes interesser. Medlemskontingenten er LVKs hovedinntekt.
Etter gjeldende vedtekter § 12 skal kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet. Dagens
kontingentordning ble vedtatt av landsmøtet i Bergen i 2013. Nedenfor skal vi først redegjøre kort for
dagens system og utviklingen i LVKs kontingentinntekter siden 2013. Vi vil deretter redegjøre for behov
for økte inntekter, samt forslag til justering av kontingentgrunnlaget.
5.2

Dagens kontingentgrunnlag og utvikling i LVKs kontingent

Landsmøtet i Bergen i 2013 vedtok følgende kontingentgrunnlag:


1,3 % fra kommunens inntekter fra konsesjonsavgift
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1,1 % av 40 % fra kommunens inntekter fra naturressursskatt
0,07 % fra kommunens inntekter fra eiendomsskatt på vannkraftanlegg

Minstekontingenten utgjør 3500 kr, som årlig indeksjusteres. For 2018 utgjør minstekontingent 4720 kr.
Det er ca. 25 av LVKs 174 medlemskommuner som i dag betaler minstekontingent, og totalt ca. 45
kommuner som betaler 10 000 kr eller mindre i medlemskontingent.
Siden forrige kontingentendring ble vedtatt i 2013 har LVKs kontingentinntekter vært som følger:
År
2013
2014
2015
2016
2017
2018

5.3

Kontingent
10 969 068
14 031 710
15 007 507
15 156 772
14 817 829
15 244 458144

Hvorfor behov for å økte inntekter?

På landsstyrets strategimøte i 2017 var et gjennomgangstema behovet for å styrke LVKs arbeid, både
mediemessig, politisk og overfor medlemskommunene. Det er over noen tid registrert økt antall negative
medieoppslag om kraftkommuner og deres inntekter, kraftforetakenes interesseorganisasjoner uttrykker
stadig sterkere kritikk mot gjeldende kraftskatteregime, og den tidligere politiske bevisstheten rundt de
naturverdier vertskommunene avstår til storsamfunnet, er i ferd med å forvitre. Gjennom det nylig
oppnevnte kraftskatteutvalget har regjeringen satt samtlige inntektsordninger i spill.
Det var en samstemt oppfatning blant landsstyrets medlemmer om at disse utviklingstrekk nødvendiggjør
en styrking av LVKs økonomi, og landsstyret sluttet seg til lederens vurdering om at det ikke bare kan
oppnås ved innsparinger. Det ble også vist til det paradoks at mens aktivitetsbehovet øker, vil
inntektsgrunnlaget for LVK gå ned, dels på grunn av lavere eiendomsskatteinntekter i kommunene, og
dels på grunn av kommunereformen, som alt annet likt vil føre til færre medlemskommuner.
LVKs hovedoppgave er å forsvare årlige inntekter på om lag 5 milliarder kr. Dagens kontingent fra samtlige
medlemskommuner utgjør 0,3 % av dette.
På regionmøtene vinteren 2018 reiste lederen spørsmål om medlemskommunenes syn på virksomheten
og LVKs økonomiske grunnlag. Det var en samstemt tilbakemelding fra de syv regionmøtene at det er
nødvendig å styrke LVKs økonomi.
LVK har i noen år hatt høyere driftskostnader enn de årlige driftsinntektene, som i hovedsak er
kontingentinntekter. Underskuddet er dekket med tilskudd fra LVKs reservefond. Reservefondet utgjorde

144

Pr. 12. september 2018 mangler det kontingentinnberetning fra tre medlemskommuner. For disse kommunene
har vi lagt til grunn tall innrapportert i 2017 for inntekter for 2018.
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ved inngangen til 2018 ca. 4,9 millioner kr, og har vært ment som en reserve til bruk i særskilt krevende
saker eller i år med helt ekstraordinær aktivitet. De senere årene kan ikke karakterisere som det, men
fremstår mer som år med et aktivitetsnivå som kan ventes fremover. Det har først og fremst
sammenheng med hyppigere og mer aggressive angrep på vertskommunenes historiske rettigheter både
fra bransjehold og fra staten enn tidligere. Slik økonomisk drift LVK har drevet de siste årene er ikke
bærekraftig på sikt.
5.4

Øke medlemskontingenten

Landsstyret har vurdert hva det er behov for å øke kontingenten til. Etter en samlet vurdering av
forestående aktiviteter og gjeldende inntektsgrunnlag, har landsstyret funnet det nødvendig å foreslå en
økning av kontingenten på ca. 2 millioner kr, som vil utgjøre ca. 17 millioner kr i årlige
kontingentinntekter. Bakgrunnen for landsstyrets vurdering har dels vært at staten gjennom
kraftskatteutvalget har satt alle vertskommuneordninger i spill i flere år fremover og dels en mer
aggressiv kraftnæring, sammenholdt med iverksatte og mulige effektiviseringstiltak. Det hører også med i
vurderingen at en økning av antallet styremedlemmer som foreslås i nye vedtekter, vil føre til økte
driftskostnader.
I arbeidet med kontingenten har landsstyret også hensyntatt den pågående kommunereformen. Det er
grunn til å tro at LVK vil miste ca. 10 medlemskommuner som følge av at medlemskommuner slås
sammen med eierkommuner. Dette vil realistisk medføre kontingenttap på ca. 500 000 kr årlig. Fordi det
fremdeles hefter noe usikkerhet rundt dette er dette kontingenttapet ikke tatt høyde for i forslagene
som presenteres nedenfor. Det er landsstyrets syn at den kontingentøkningen som foreslås er nøktern og
heller for liten enn for stor dersom LVKs målsetting om minst å opprettholde dagens inntektsnivå skal
fastholdes.
5.5

Minstekontingent økes til 6000 kr

Som nevnt utgjør minstekontingenten 3500 kr, som årlig indeksjusteres. For 2018 utgjør
minstekontingent 4720 kr.
Landsstyret har drøftet hvorvidt minstekontingenten skal økes betraktelig, for slik å øke LVKs
kontingentinntekter. Når landsstyret ikke går inn for dette, har det sammenheng med den styrke det er
for LVK å representere et stort antall medlemskommuner. Dersom man øker minstekontingenten
betraktelig, frykter landsstyret at medlemskommuner med svært lave kraftinntekter ikke lenger vil se seg
tjent med et videre medlemskap i LVK. Landsstyret foreslår derfor at minstekontingent bare øker fra
4720 kr til 6000 kr, som årlig indeksjusteres. Samlet sett vil dette innebære et beskjedent bidrag til LVKs
økonomi. Når landsstyret likevel foreslår en mindre økning er det fordi man anser det riktig at alle LVKs
medlemskommuner bidrar til å øke LVKs kontingentinntekter.
5.6

Ulike kontingentmodeller

Landsstyret har drøftet ulike kontingentmodeller for medlemskommuner som ikke betaler
minstekontingent. Landsstyret har blant annet drøftet hvorvidt man skal tilføye inntektskilder for
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eksempel fra konsesjonskraft, eller kun endre på prosentsats for eksisterende inntektskilder
(konsesjonsavgift, naturressursskatt og eiendomsskatt).
Basert på grundige diskusjoner foreslår landsstyret å endre kun på prosentsats. Begrunnelsen er at dagens
kontingentgrunnlag er etablert i LVK og hos medlemskommunene. Kartlegging, innhenting og kontroll av
kontingenten er forholdsvis enkel å administrere, og det er landsstyrets erfaring at dagens
kontingentgrunnlag oppfattes som rettferdig.
Landsstyret foreslår størst økning på inntekter fra naturressursskatt og konsesjonsavgift. Dette fordi disse
inntektskildene er ganske konstante størrelser som er sikre, faste og stabile inntekter for kommunene.
Dette er også inntekter som kommunene mottar uavhengig av politisk sammensetning i kommunestyret, i
motsetning til eiendomsskatt som kan endres politisk.
5.7

Landsstyrets forslag

I sitt arbeid har landsstyret lagt til grunn tall innrapportert i 2018 for inntekter for 2017. Pr 12. september
2018 manglet det innrapportering fra tre medlemskommuner. For disse kommunene har vi lagt til grunn
tall innrapportert i 2017 for inntekter for 2018.
Landsstyrets forslag innebærer at alle kommuner (som ikke betaler minstekontingent) betaler lik
prosentsats. Dette er dagens system. Følgende prosentsatser er foreslått:




Økning fra 1,3 % til 1,5 % fra kommunens inntekter fra konsesjonsavgift
Økning fra 1,1 % til 1,3 % av 40 % fra kommunens inntekter fra naturressursskatt
Økning fra 0,07 % til 0,09 % fra kommunens inntekter fra eiendomsskatt på vannkraftanlegg

Basert på dagens grunnlag vil Landsstyrets forslag gi LVK 17 950 873 kr i kontingentinntekt (minus ca.
500 000 kr pga. kommunesammenslåing).
Landsstyret har utarbeidet excel‐oversikt som viser hvordan forslaget vil slå ut for den enkelte
medlemskommune.
Bilag 1: Oversikt over kommunens kontingent med gammel og ny modell
Bilag 2: Gjeldende vedtekter
Bilag 3: Landsstyrets forslag til nye vedtekter
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Bilag 1

Oversikt over Midtre Gauldal kommunes kontingent med gammel og ny modell

Gammel modell

Konsesjonsavgift
2017

1094077

Naturresskatt
2017

717003

Gjennomsnitt
eiendomsskatt
2015 ‐2017

9682574

Beregnet
konsesjons‐
avgift (1,3 % )

14223

Beregnet
naturressurs‐
skatt (1,1 %)

3155

Beregnet
eiendoms‐skatt
(0,07 %)

6778

Kontingent
opprinnelig
modell

24156

Ny modell

Konsesjonsavgift
2017

1094077

Naturressurs‐
skatt 2017

717003

Gjennomsnitt
eiendomsskatt
2015 ‐2017

9682574

NY Beregnet
konsesjons‐
avgift (1,5 %)

16411

NY Beregnet
naturressurs‐
skatt (1,3 %)

3728

NY Beregnet
eiendoms‐skatt
(0.09%)

8714

NY Beregnet
kontingent

28854
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VEDTEKTER
Vedtatt på LVKs landsmøte 24. august 2017

§1. Navn, medlemskap
Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen
består av primærkommuner som innenfor sine grenser har planlagte, utbygde, omsøkte
eller konsederte kraftverk på minst 30 GWh, eller som berøres av reguleringsanlegg,
magasin, utbygde, overførte eller regulerte vassdrag til eller fra kraftverk som nevnt.
Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.
Kommuner som har overveiende eierinteresser i kraftverk kan ikke være medlem av LVK.
Tegnet medlemskap gjelder for kalenderåret og etterfølgende år. Utmelding må skje innen
1. juli før det år medlemskapet opphører.

§ 2. Formål
LVK har som formål å ivareta medlemskommunenes interesser i alle spørsmål med
tilknytning til kraftutbygging, energi, kommuneøkonomi og naturmiljø. Beskatning av
kraftanlegg og andre økonomiske og naturfaglige rammebetingelser for energiforsyningen
står sentralt i arbeidet. LVK skal delta i den energipolitiske debatten og bidra til å fremheve
de miljømessige fortrinn vannkraften har som fornybar og forurensningsfri energikilde.
LVK vil ikke engasjere seg i konkrete fordelingsspørsmål medlemskommunene imellom,
med mindre de berørte kommuner ønsker det.
LVK er partipolitisk nøytral.
Arbeidet skjer innenfor rammen av det arbeidsprogram landsmøtet til enhver tid har
vedtatt.

§ 3. Organisatorisk oppbygging
LVK har følgende organisatoriske oppbygging:
1.
2.
3.

Landsmøte
Landsstyre
Arbeidsutvalg
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4.

Valgkomite

LVK kan også opprette underutvalg for særskilte temaer. Underutvalgene ligger organisa‐
torisk under landsstyre.

§ 4. Landsmøte
Landsmøtet er LVKs øverste organ. Landsmøtet avholdes hvert annet år, og alle medlems‐
kommuner har rett til å delta. Landsmøtet holdes til tid og sted som landsstyret fastsetter.
Landsmøtet behandler og godkjenner årsmelding og regnskap for de to forutgående og
fastsetter budsjett for de to kommende år.
Landsmøtet velger LVKs faste landsstyremedlemmer, et personlig varamedlem for hvert
landsstyremedlem og leder, etter forslag fra valgkomiteen, jf § 8.
Faste landsstyremedlemmer, personlige varamedlemmer og leder velges for to år.
Faste landsstyremedlemmer, personlige varamedlemmer og leder kan gjenvelges for inntil
fire perioder i samme funksjon, slik at maksimal funksjonstid i samme funksjon blir 10 år.
Landsmøtet velger en valgkomite på fem medlemmer, begge kjønn skal være representert.
Landsmøtet velger også valgkomiteens leder og nestleder. Minst tre av medlemmene av
valgkomiteen må velges utenfor landsstyret. Valgkomiteens leder kan ikke være medlem av
landsstyret.
Valgkomiteen velges for to år.
Innkalling til landsmøtet utsendes minst tre måneder i forveien. Saksdokumenter utsendes
minst en måned i forveien.
Landsmøtet fastsetter det arbeidsprogram som til enhver tid angir rammen for
organisasjonens daglige virksomhet.
Landsmøtet ledes av en dirigent, som velges på møtet. Dagsorden fastsettes av landsstyret
og utsendes medlemskommunene samtidig med innkallingen til landsmøtet.
Vedtak på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall. Hver kommune har én
stemme, men samtlige delegater har tale‐ og forslagsrett. Det er ikke adgang for kommuner
som ikke deltar på landsmøtet å gi en annen kommune eller andre delegater fullmakt til å
stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den møtedelegat fra kommunen som
ordfører har gitt fullmakt som kan avgi kommunens stemme på landsmøtet.
Landsstyret kan innkalle til ekstraordinært landsmøte når det selv finner det nødvendig,
eller når minst 1/4 av medlemskommunene krever det.
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§ 5. Fylkesmøter/Regionmøter
I det året det ikke er landsmøte, skal det holdes fylkesmøte eller et felles møte for
medlemskommunene i flere fylker (regionmøter). Hensikten med dette møte er å gi høve til
nødvendig og gjensidig informasjon om aktuelle spørsmål for organisasjonen og LVK‐kom‐
munene. Landsstyremedlemmet i hvert fylke er ansvarlig for å innkalle til fylkesmøte i
samråd med sekretariatet. Ekstraordinære fylkesmøter eller regionmøter holdes ved behov.
I det året det er landsmøte, skal det avholdes fylkesmøte som innstiller til valgkomiteen på
medlemmer til landsstyret.

§ 6. Landsstyre
Landsstyret har til oppgave å lede LVKs virksomhet, herunder å legge fram regnskap og
forslag til budsjett for landsmøtet, avgi uttalelser på LVKs vegne og utarbeide årsmelding
om LVKs virksomhet. Dersom landsstyret finner grunn til det, kan besluttes nedsatt
underutvalg til bearbeidelse av spesielle saker.
Landsstyret fastsetter rammene for LVKs deltagelse i forvaltningssaker, rettssaker og
konsultasjonsvirksomhet.
Landsstyret kaller inn til landsmøte og foreslår dagsorden.
Innkalling til landsstyremøter bør utsendes senest to uker i forveien.
Landsstyret består av én representant med personlig vararepresentant fra hvert fylke, samt
leder. Begge kjønn skal være representert med minst 40 % blant landsstyrets faste
medlemmer.
Landsstyremøtene ledes av LVKs leder. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle av
stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
Dersom LVKs valgte leder fratrer i funksjonstiden, velger landsstyret nytt medlem til
arbeidsutvalget blant landsstyrets medlemmer. Landsstyret velger deretter ny leder og
eventuelt nestleder blant arbeidsutvalgets medlemmer.
Leder valgt av landsmøtet er arbeidsutvalgets leder. Landsstyret velger resten av
arbeidsutvalget blant sine medlemmer, til sammen tre personer hvorav en velges som
landsstyrets nestleder. Arbeidsutvalget skal bestå av en representant fra hver av følgende
landsdeler: Nordafjelske (Sør‐ og Nord‐Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark),
Østafjelske (Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Aust‐Agder) og
Vestafjelske (Vest‐Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal).
Arbeidsutvalget velges for to år.
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Om valg av landsstyremedlemmer og personlige varamedlemmer
Valg av landsstyremedlem med personlig vararepresentant foretas av landsmøtet etter
innstilling fra valgkomiteen, jf § 4 annet ledd.
Valgbare til landsstyret er personer som bekler sentrale politiske verv og/eller kommunale
stillinger i LVK‐kommune.
Senest tre måneder før landsmøtet skal det avholdes fylkesmøte i hvert fylke hvor det
innstilles på fire kandidater til landsstyret fra fylket. Blant de fire kandidatene skal begge
kjønn være representert, og kandidatene med partipolitisk bakgrunn skal representere en
partipolitisk bredde. Fylkesmøtet kan velge om kandidatene skal innstilles i prioritert
rekkefølge.
Det er sittende landsstyrerepresentant i hvert fylke som har ansvar for å forberede og
innkalle til fylkesmøte. Alle medlemskommuner skal innkalles skriftlig til fylkesmøte med
minst en måneds varsel. Fylkesmøtet kan avholdes som telefon‐ eller videokonferanse.
Det er ikke adgang for kommuner som ikke deltar på fylkesmøtet å gi en annen kommune
eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den
møtedelegat fra kommunen som ordfører har gitt fullmakt som kan avgi kommunens
stemme på fylkesmøtet.
Resultatet fra fylkesmøtene skal sendes valgkomiteen straks det er klart. Valgkomiteen skal
blant de innstilte kandidatene fra fylkesmøtene sette sammen et forslag til landsstyre for
landsmøtet. Både faste medlemmer og varamedlemmer som innstilles skal velges blant de
kandidatene som er innstilt av fylkesmøtene. Dersom et fylke ikke har innstilt kandidater i
henhold til tredje avsnitt ovenfor, kan valgkomiteen foreslå andre kandidater fra det
aktuelle fylket.
Landsmøtet velger landsstyrets medlemmer og vararepresentanter. Landsmøtet kan fravike
innstillingene, og velge andre kandidater til landsstyret enn de som er innstilt av fylkene og
valgkomiteen.
Sittende landsstyremedlem som vil frasi seg gjenvalg, bør gi beskjed om dette senest fire
måneder før landsmøtet.
Om nyvalg av landsstyremedlemmer og personlige varamedlemmer
Dersom et sittende landsstyremedlem/varamedlem trer ut av landsstyret, skal det så snart
som mulig avholdes fylkesmøte i fylket. Fylkesmøtet skal ved nyvalget så langt det lar seg
gjøre tilstrebe å ivareta balanse til kjønn og parti i landsstyret.
Det er sittende landsstyrerepresentant i fylket som har ansvar for å forberede og innkalle til
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fylkesmøte. Medlemskommunene skal innkalles skriftlig til fylkesmøte med minst en
måneds varsel. Fylkesmøtet kan avholdes som telefon‐ eller videokonferanse.
Det er ikke adgang for medlemskommuner som ikke deltar på fylkesmøtet å gi en annen
kommune eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfører eller
den møtedelegat fra kommunen som ordfører har gitt fullmakt, som kan avgi kommunens
stemme på fylkesmøtet.
Resultatet fra fylkesmøtet skal sendes sekretariatet og landsstyret straks det er klart.

§ 7. Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget, bestående av fire medlemmer, jf § 6, har ansvaret for landsstyrets
dagsorden. For øvrig utfører arbeidsutvalget de oppgaver det til enhver tid blir pålagt av
landsstyret.

§ 8. Valgkomite
Valgkomiteen har som oppgave:




Å fremme forslag for landsmøtet på valg av leder, jf § 4, annet ledd
Å fremme forslag for landsmøtet på valg av landsstyremedlemmer med personlig vara,
jf § 4, annet ledd
Etter valget – å fremme forslag for landsstyret på valg av nestleder og arbeidsutvalg,
jf § 6, åttende ledd

Valgkomiteens innstilling på leder og landsstyre skal sammen med landsstyrets innstilling
på valgkomite sendes ut til medlemskommunene sammen med de øvrige saksdokumenter
minst en måned før landsmøtet, jf § 4, syvende ledd.
Valgkomiteen består av fem medlemmer, jf § 4, femte ledd. Landsstyret fremmer forslag på
valgkomite, herunder leder og nestleder i valgkomiteen jf § 4, femte ledd. Ved valg av
valgkomite bør det tilstrebes en geografisk spredning, det vil si at medlemmene bør komme
fra henholdsvis det nordafjelske, østafjelske og vestafjelske.

§ 9. Sekretariatet
Sekretariatet har ansvaret for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og
arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen og deltar på møtene.
Sekretariatet utøver også sekretariatsfunksjonene for underutvalgene.
Sekretariatet fører regnskap, utarbeider forslag til budsjett, fører medlemsarkiv og
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saksarkiv.
Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av LVKs organer.

§ 10. Rådgivning til medlemskommunene
Medlemmer i LVK kan etter henvendelse til sekretariatet få rådgivning i konkrete saker. Slik
rådgivning er for det enkelte medlem begrenset til to timers arbeid årlig. I prinsipielle saker
kan kommunene søke om partshjelp fra LVK.

§ 11. Kontingent
LVKs utgifter dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler til
sekretariatet innen utløpet av februar hvert år.
Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet.

§ 12. Egenkapitalreserve
LVK ønsker å ha en robust egenkapitalreserve for å møte uforutsette utgifter knyttet til
viktige politiske saker og andre prinsipielle spørsmål som er av stor betydning for
organisasjonen og dens medlemmer. Landsmøtet tar stilling til hvilke reserver som til
enhver tid anses hensiktsmessig, og hvilke aktiviteter egenkapitalen skal brukes til.
Landsstyret treffer nærmere vedtak mellom landsmøtene der dette er nødvendig.

§ 13. Årsmelding
Arbeidsutvalget fremlegger forslag til årsmelding på landsstyremøte. Årsmeldingen skal
bl.a. inneholde kort referat av de saker LVK har arbeidet med i foregående år.
Årsmelding sendes medlemskommunene hvert år innen utgangen av juni.
I de år hvor det holdes landsmøte, sendes årsmeldingen til medlemskommunene samtidig
med innkalling til landsmøtet. Her kan vises til allerede utsendte årsmelding for foregående
år.
På samme måte forholdes med regnskapet.
Budsjett fremlegges for første og annet kalenderår etter det år landsmøtet holdes.
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§ 14. Revisjon
Regnskapet revideres av statsautorisert revisor.

§ 15. Vedtektsendringer
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på landsmøtet.

§ 16. Overgangsbestemmelse
Som følge av at landsmøtet i Tromsø 2017 vedtok å endre tidspunkt for landsmøte fra
oddetallsår til partallsår, er det også vedtatt overgangsbestemmelser som skal gjelde frem
til landsmøte i 2020:
 Landsstyremedlemmene valgt på landsmøte i 2017, velges for tre år, jf § 4, tredje
ledd
 Landsstyremedlemmene valgt på landsmøte i 2017, kan sitte maks i 11 år, jf § 4,
fjerde ledd
 Valgkomiteens medlemmer valgt på landsmøte i 2017, velges for tre år, jf § 4, sjette
ledd
 Arbeidsutvalget velges for tre år, jf § 6, åttende ledd
 Regionmøter skal avholdes i 2018 og deretter i 2021, jf § 5, første ledd
Denne overgangsbestemmelsen er vedtatt å gjelde frem til landsmøte i 2020, og skal
deretter fjernes fra vedtektene.
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VEDTEKTER
Forslag til nye vedtekter,
behandles på LVK Landsstyrets sommermøte juni 2018

§1. Navn og formål
Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar, som forkortes LVK.
LVK har som formål å ivareta medlemskommunenes interesser i alle spørsmål med
tilknytning til kraftutbygging, energi, kommuneøkonomi og naturmiljø. Beskatning av
kraftanlegg og andre økonomiske og naturfaglige rammebetingelser for energiforsyningen
står sentralt i arbeidet. LVK skal delta i den energipolitiske debatten og bidra til å fremheve
de miljømessige fortrinn vannkraften har som fornybar og forurensningsfri energikilde.
LVK vil ikke engasjere seg i konkrete fordelingsspørsmål medlemskommunene imellom,
med mindre de berørte kommuner ønsker det.
LVK er skal være partipolitisk nøytral.
LVKs arbeid skjer innenfor rammen av det arbeidsprogram landsmøtet til enhver tid har
vedtatt.

§ 2. Medlemskap
Alle kommuner som innenfor sine grenser har planlagte, utbygde, omsøkte eller konsederte
kraftverk på minst 30 GWh, eller som berøres av reguleringsanlegg, magasin, utbygde,
overførte eller regulerte vassdrag til eller fra kraftverk som nevnt, kan være medlem i LVK.
Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.
Kommuner som har overveiende eierinteresser i kraftverk kan ikke være medlem av LVK.
Tegnet medlemskap gjelder for kalenderåret og etterfølgende år. Utmelding må skje innen
1. juli før det år medlemskapet opphører.
Der hvor vedtektene refererer til landsdelene Nordafjelske, Østafjelske og Vestafjelske skal
det forstås slik:
 Nordafjelske: Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
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 Østafjelske: Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark
 Vestafjelske: Agder, Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal

§ 3. Organisatorisk oppbygging
LVK har følgende faste organ:
1.
2.
3.
4.

Landsmøtet
Landsstyret
Arbeidsutvalget
Valgkomiteen

LVK kan også opprette underutvalg for særskilte grupper eller temaer. Underutvalgene
ligger organisatorisk under landsstyret.

§ 4. Landsmøtet
Landsmøtet er LVKs øverste organ. Alle medlemskommuner har rett til å delta på
landsmøtet.
§ 4.1 Innkalling og frister
Landsmøtet avholdes hvert annet år, til tid og sted som landsstyret fastsetter. Innkalling til
landsmøtet sendes til medlemskommunene minst tre måneder i forveien. Saksdokumenter
sendes til medlemskommunene minst en måned i forveien.
§ 4.2 Valg og vedtak på landsmøtet og stemmerett
Vedtak på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall. Hver kommune har én
stemme, men samtlige delegater har tale‐ og forslagsrett. Det er ikke adgang for kommuner
som ikke deltar på landsmøtet å gi en annen kommune eller andre delegater fullmakt til å
stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den møtedelegat fra kommunen som
ordfører har gitt fullmakt som kan avgi kommunens stemme på landsmøtet.
§ 4.3 Saker på landsmøtet
Landsmøtet ledes av en dirigent, som velges på møtet. Dagsorden fastsettes av landsstyret
og utsendes medlemskommunene samtidig med innkallingen til landsmøtet.
LVKs ordinære landsmøte skal behandle følgende saker:
‐
‐
‐

Valg av to representanter til å undertegne protokollen
Landsstyrets årsberetning for de to forutgående år
Landsstyrets forslag til regnskap for de to forutgående år
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‐
‐
‐
‐
‐

Landsstyrets forslag til budsjett for de to kommende år
Valg av leder, landsstyremedlemmer og varamedlemmer
Valg av valgkomite
Øvrige saker foreslått av landsstyret
Eventuelt innkomne forslag fra medlemskommuner

Landsmøtet fastsetter det arbeidsprogram som til enhver tid angir rammen for
organisasjonens daglige virksomhet.
§ 4.4. Ekstraordinært landsmøte
Landsstyret kan innkalle til ekstraordinært landsmøte når det selv finner det nødvendig,
eller når minst 1/4 av medlemskommunene krever det.

§ 5. Regionmøter
I år det ikke er landsmøte, skal det holdes et felles møte for medlemskommunene i et eller
flere fylker (regionmøter). Hensikten med dette møtet er å gi nødvendig og gjensidig
informasjon om aktuelle spørsmål for organisasjonen og medlemskommunene.
Landsstyremedlemmenet i hvert fylke er ansvarlig for å innkalle til regionmøte i samråd
med sekretariatet. Ekstraordinære regionmøter holdes ved behov.

§ 6. Landsstyret
Landsstyret er LVKs høyeste myndighet mellom landsmøtene.
§ 6.1 Landsstyrets sammensetning og funksjonstid
Landsstyret velges av landsmøtet. Landsstyret består av leder og to en representanter fra
hvert fylke, herunder en kvinnelig og en mannlig representant. Landsstyremedlemmene
med partipolitisk bakgrunn skal representere en partipolitisk bredde.
Hvert fylke har tre varamedlemmer. Varamedlemmer innkalles i den orden de er valgt.
Begge kjønn skal være representert med minst 40% blant landsstyrets faste medlemmer.
Leder, faste landsstyremedlemmer og varamedlemmer velges for to år. Leder, faste
landsstyremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges for inntil fire perioder i samme
funksjon, slik at maksimal funksjonstid i samme funksjon blir 10 år.
§ 6.2 Landsstyrets møter og vedtak
Innkalling til landsstyremøter bør utsendes senest to uker i forveien.
Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle av stemmelikhet gjør lederens stemme
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utslaget.
Sekretariatet fører referat fra landsstyrets møter.
§ 6.3 Landsstyrets oppgaver
Landsstyret har til oppgave å lede LVKs virksomhet, herunder å legge fram regnskap og
forslag til budsjett for landsmøtet, avgi uttalelser på LVKs vegne og utarbeide årsmelding
om LVKs virksomhet. Dersom landsstyret finner grunn til det, kan det besluttes nedsatt
underutvalg til bearbeidelse av spesielle saker.
Landsstyret fastsetter rammene for LVKs deltagelse i forvaltningssaker, rettssaker og
konsultasjonsvirksomhet.
Landsstyret kaller inn til landsmøte og foreslår dagsorden.

§ 7. Om valg av landsstyremedlemmer og varamedlemmer
§ 7.1 Valgbare til LVKs landsstyre
Valgbare til landsstyret er personer som har sentrale politiske verv og/eller kommunale
stillinger i en medlemskommune.
§ 7.2 Prosess for valg
Senest tre måneder før landsmøtet skal det avholdes fylkesmøte i hvert fylke hvor det
innstilles på fem kandidater til landsstyret fra fylket, hvorav forslag på to kvinner og forslag
på to menn. Blant de fem kandidatene skal kandidatene med partipolitisk bakgrunn
representere en partipolitisk bredde. Fylkesmøtet kan velge om innstiller på kandidatene
skal innstilles i prioritert rekkefølge.
Det er sittende landsstyrerepresentanter i hvert fylke som har ansvar for å forberede og
innkalle til fylkesmøte. Alle medlemskommuner skal innkalles skriftlig til fylkesmøte med
minst en måneds varsel. Fylkesmøtet kan avholdes som telefon‐ eller videokonferanse.
Det er ikke adgang for kommuner som ikke deltar på fylkesmøtet å gi en annen kommune
eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den
møtedelegat fra kommunen som ordfører har gitt fullmakt som kan avgi kommunens
stemme på fylkesmøtet.
Resultatet fra fylkesmøtene skal sendes valgkomiteen straks det er klart. Valgkomiteen skal
blant de innstilte kandidatene fra fylkesmøtene sette sammen et forslag til landsstyre for
landsmøtet, herunder faste medlemmer og prioritert liste over varamedlemmer. Både faste
medlemmer og varamedlemmer som innstilles skal velges blant de kandidatene som er
innstilt av fylkesmøtene. Dersom et fylke ikke har innstilt kandidater i henhold til ovenfor,
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kan valgkomiteen foreslå andre kandidater fra det aktuelle fylket.
Landsmøtet velger landsstyrets medlemmer og vararepresentanter. Landsmøtet kan fravike
innstillingene, og velge andre kandidater til landsstyret enn de som er innstilt av fylkene og
valgkomiteen.
Dersom et sittende landsstyremedlem trer ut av landsstyret rykker første varamedlem opp.
§7.2 Om nyvalg av landsstyremedlemmer og varamedlemmer
Dersom et sittende landsstyremedlem eller varamedlem trer ut av landsstyret, skal det så snart som
mulig avholdes fylkesmøte i fylket. Fylkesmøtet skal ved nyvalget så langt det lar seg gjøre tilstrebe
å ivarata balanse i landsstyret.
Det er sittende landsstyrerepresentant i fylket som har ansvar for å forberede og innkalle til
fylkesmøte. Medlemskommunene skal innkalles skriftlig til fylkesmøte med minst en måneds
varsel. Fylkesmøtet kan avholdes som telefon eller videokonferanse.
Det er ikke adgang for medlemskommuner som ikke deltar på fylkesmøtet å gi en annen kommune
eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfdører eller den møtedelegat
fra kommunen som ordfører har gitt fullmakt, som kan gi kommunens stemme på fylkesmøtet.
Resultatet fra fylkesmøtet skal sendes sekretariatet og landsstyret straks det er klart.

§ 8. Leder
§ 8.1 Leders oppgaver
LVKs leder er leder av landsstyret og arbeidsutvalget, og skal lede landsstyremøter og
arbeidsutvalgsmøter.
Leder skal sørge for at landsstyret og arbeidsutvalget holder møter så ofte som nødvendig.
§ 8.2 Om nyvalg av leder
Dersom LVKs leder fratrer i funksjonstiden, velger landsstyret nytt medlem til
arbeidsutvalget blant landsstyrets medlemmer. Landsstyret velger deretter ny leder og
eventuelt nestleder blant arbeidsutvalgets medlemmer.

§ 9. Arbeidsutvalget
§ 9.1 Arbeidsutvalgets sammensetning og funksjonstid
Arbeidsutvalget består av fire medlemmer, hvorav LVKs leder utgjør arbeidsutvalgets leder.
Landsstyret velger resten av arbeidsutvalget blant sine medlemmer, til sammen tre
personer hvorav en velges som landsstyrets nestleder. Arbeidsutvalget skal bestå av en
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representant med personlig varamedlem fra Nordafjelske, Østafjelske og Vestafjelske.
Dersom et medlem i arbeidsutvalget fratrer i funksjonstiden, rykker varamedlemmet opp.
Landsstyret velger nytt varamedlem til arbeidsutvalget blant landsstyrets medlemmer.
Arbeidsutvalget velges for to år.
§ 9.2 Arbeidsutvalgets oppgaver
Arbeidsutvalget har ansvaret for dagsorden på landsstyremøter.
For øvrig utfører arbeidsutvalget de oppgaver det til enhver tid blir pålagt av landsstyret.
Arbeidsutvalget tar avgjørelser i saker som er delegert av landsstyret, og i saker som krever
så rask behandling at landsstyret vanskelig kan innkalles.

§ 10. Valgkomiteen
§ 10.1 Valgkomiteens sammensetning og funksjonstid:
Landsmøtet velger en valgkomite på fem medlemmer, hvor begge kjønn skal være
representert. Landsmøtet velger også valgkomiteens leder og nestleder.
Ved valg av valgkomite bør det tilstrebes en geografisk spredning, det vil si at medlemmene
bør komme fra henholdsvis det Nordafjelske, Østafjelske og Vestafjelske. Minst tre av
medlemmene av valgkomiteen må velges utenfor landsstyret. Valgkomiteens leder kan ikke
være medlem av landsstyret.
Valgkomiteen velges for to år.
§ 10.2 Valgkomiteens oppgaver:
Valgkomiteen har som oppgave
‐

Å fremme forslag for landsmøtet på valg av leder

‐

Å fremme forslag for landsmøtet på valg av landsstyremedlemmer med personlig
vara

‐

Etter valget – å fremme forslag for landsstyret på valg av nestleder og arbeidsutvalg

Valgkomiteens innstilling av leder og landsstyre skal sammen med landsstyrets innstilling på
valgkomite sendes ut til medlemskommunene sammen med de øvrige saksdokumenter
minst en måned før landsmøtet.
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§ 11. Sekretariatet
Sekretariatet har ansvaret for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og
arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen og deltar på møtene.
Sekretariatet tar referat fra møtene. Sekretariatet utøver også sekretariatsfunksjonene for
underutvalgene.
Sekretariatet fører regnskap, utarbeider forslag til budsjett, fører medlemsarkiv og
saksarkiv.
Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av LVKs organer.

§ 12. Rådgivning til medlemskommunene
Medlemmer i LVK kan etter henvendelse til sekretariatet få rådgivning i konkrete saker. Slik
rådgivning er for det enkelte medlem begrenset til to timers arbeid årlig. I prinsipielle saker
kan kommunene søke om partshjelp fra LVK.

§ 13. Kontingent
LVKs utgifter dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler til
sekretariatet innen utløpet av februar hvert år.
Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet.

§ 14. EgenKkapitalreserve
LVK ønsker å ha en robust egenkapitalreserve for å møte uforutsette utgifter knyttet til
viktige politiske saker og andre prinsipielle spørsmål som er av stor betydning for
organisasjonen og dens medlemmer. Landsmøtet tar stilling til hvilke reserver som til
enhver tid anses hensiktsmessig, og hvilke aktiviteter egenkapitalen skal brukes til.
Landsstyret treffer nærmere vedtak mellom landsmøtene der dette er nødvendig.

§ 15. Årsmelding, regnskap og budsjett
Arbeidsutvalget fremlegger forslag til årsmelding og regnskap på landsstyremøte.
Årsmeldingen skal bl.a. inneholde kort referat av de saker LVK har arbeidet med i
foregående år.
Årsmelding og regnskap sendes medlemskommunene hvert år innen utgangen av juni.
I år hvor det holdes landsmøte, sendes årsmeldingen og regnskap til medlemskommunene
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samtidig med innkalling til landsmøtet. Her kan vises til allerede utsendte årsmelding og
regnskap for foregående år.
Budsjett fremlegges for første og annet kalenderår etter det år landsmøtet holdes.

§ 16. Revisjon
Regnskapet revideres av statsautorisert revisor.

§ 17. Vedtektsendringer
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall på landsmøtet.

§ 18. Overgangsbestemmelse
Som følge av at landsmøtet i Tromsø 2017 vedtok å endre tidspunkt for landsmøte fra
oddetallsår til partallsår, er det også vedtatt overgangsbestemmelser som skal gjelde frem
til landsmøte i 2020:






Landsstyremedlemmene valgt på landsmøte i 2017, velges for tre år, jf § 6.1
Landsstyremedlemmene valgt på landsmøte i 2017, kan sitte maks i 11 år, jf § 6.1
Valgkomiteens medlemmer valgt på landsmøte i 2017, velges for tre år, jf § 9.1
Arbeidsutvalget velges for tre år, jf § 8.1
Regionmøter skal avholdes i 2018 og deretter i 2021, jf § 5

Denne overgangsbestemmelsen er vedtatt å gjelde frem til landsmøte i 2020, og skal
deretter fjernes fra vedtektene.
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