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LNVKs medlemskommuner 

 
 
 
Deres ref:  Vår ref: 120107-2450609 Oslo, 9. juni 2022 

 

Innkalling til Norske Vindkraftkommuners (LNVK) landsmøte 21. juni 2022 på Scandic 
St. Olavsplass, Oslo 
Årets landsmøte finner sted på Scandic St. Olavsplass, Oslo.  

Regjeringen har uttalt at landbasert vindkraft vil være en viktig brikke for å løse fremtidens 
energietterspørsel. Olje- og energiministeren har gitt grønt lys for at NVE kan starte 
konsesjonsbehandling av landbasert vindkraft – der kommunene ønsker det. Men hva er status i 
konsesjons- og skatteregimet for vindkraft? Vil kommunene få ta del i verdiskapingen – og når kommer 
reglene i plan og bygningsloven på plass? Hvilke regler gjelder i mellomtiden? Dette er noe av temaene 
som vil bli behandlet under den faglige delen på landsmøtet.  

Vedlagt oversendes for behandling på landsmøtet: 

• Program 
• LNVKs årsmelding for 2021, inklusive regnskap for 2021 og budsjett for 2022 og 2023 
• Landsstyrets forslag til justering av medlemskontingenten (notat) 
• LNVKs vedtekter 
• Landsstyrets forslag til endring av vedtektene  
• Valgkomiteens innstilling på valg av styre og valgkomité 

Det er satt opp følgende dagsorden:  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
2. Valg av dirigenter, referent og protokollunderskrifter  
3. Behandling av årsmelding 2021 
4. Godkjenning av årsregnskap 2021 
5. Budsjett 2022 og 2023  
6. Fastsetting av kontingent 2023  
7. Arbeidsprogram 2022-2023 
8. Behandling av eventuelt innkomne forslag  
9. Valg av: a) Landsstyremedlemmer og varaer, og b) Valgkomité  
10. Nytt landsstyre blir konstituert 
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LNVK oppfordrer etternølerne til å melde seg på så snart som mulig. Link til påmelding ligger på 
www.lnvk.no.  

Vel møtt på landsmøtet! 

Med vennlig hilsen 
Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner 

 
Vibeke Stjern 
Leder     
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LANDSMØTESAKER
Årsmelding 2021
Regnskap 2021 og Budsjett 2023
Arbeidsprogram
Forslag til vedtektsendringer
Valg av styre og valgkomite

LUNSJ

VELKOMMEN 
v/leder Vibeke Stjern

HVA ER REGJERINGENS AMBISJONER FOR VINDKRAFT 
PÅ LAND I  NORGE? 
Olje- og energidepartementet v/statssekretær Elisabeth Sæter 

NORWEAS SYN PÅ NYTT KONSESJONS- OG 
SKATTEREGIME FOR VINDKRAFT PÅ LAND
 v/ leder  Ås laug Haga  

KS SYN PÅ NYTT KONSESJONS- OG SKATTEREGIME 
FOR VINDKRAFT PÅ LAND 
v/Helge E ide,  områdedi rektør  samfunn,  ve l ferd og demokrat i  

POLITISK DEBATT 

PAUSE

HVORDAN SER ET KONSESJONS- OG SKATTEREGIME UT SOM
SIKRER LOKAL FORANKRING OG ET FRITT LOKALDEMOKRATI?
v/advokat Caroline Lund, sekretariatet

STØY FRA VINDTURBINER –  EN BARRIERE MOT VINDKRAFT SOM DEL
AV DET GRØNNE SKIFTET?
v/advokat  Chi rs t i  E r ichsen Hur len ,  sekretar iatet

VINDKRAFT OG KONSEKVENSUTREDNINGER:  HAR VI  GLEMT
GRUNNTANKEN OM Å UTREDE KONSEKVENSER AV VIKTIGE TILTAK
FØR TILLATELSER GIS?
Fr idt jof  Nansens  ins t i tut t  v/forsker  Ole K r i s t ian Fauchald

ORIENTERING OM ENERGIKOMMISJONENS ARBEID/
OPPSUMMERING AV LANDSMØTET
v/Gyro Heia ,  s ty remedlem

PROGRAM

0 9 . 0 0 - 1 1 . 0 0

1 1 . 0 0 - 1 2 . 0 0

1 2 . 0 0 - 1 2 . 0 5

1 2 . 0 5 - 1 2 . 3 0

1 2 . 3 0 - 1 2 . 4 5

1 2 . 4 5 - 1 3 . 0 0
 

1 3 . 0 0 - 1 4 . 0 0

1 4 . 0 0 - 1 4 . 3 0

1 4 . 3 0 - 1 5 . 0 0

1 5 . 0 0 - 1 5 . 2 0

1 5 . 2 0 - 1 5 . 4 5

1 5 . 4 5 - 1 6 . 0 0  

Tirsdag 21. juni 2022
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INNLEDNING
Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK)
er en interesseorganisasjon som ble stiftet på Smøla den 15.
februar 1999. 

Ved utgangen av 2021 hadde organisasjonen 39 medlems-
kommuner. LNVK har ingen ansatte. Virksomheten medfører
verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for
det ytre miljøet.

FORMÅL 

påvirke de totale rammevilkår for vindkraftutbygging 
ved å påvirke sentrale myndigheter slik at vi kan oppnå
økonomiske rammebetingelser som kan skape
økonomisk grunnlag / lønnsomhet ved utbygging av
vindkraft
ved å påvirke nasjonale regel- og rammeverk for
vindkraft slik at man oppnår lokal innflytelse og lokal
verdiskaping og derved sikre at den verdiskaping som
kommer fra utnyttelse av vind skal komme regionene og
lokalsamfunnet til gode, inklusive kommunenes
økonomiske interesser

erverve kompetanse som gode samhandlingspartnere
overfor kraftutbyggere, netteiere og regionale og nasjonale
myndigheter i vindkraftspørsmål
bygge opp et interkommunalt forum med fagkompetanse
innenfor etablering og utvikling av vindkraft og øke den
kommunale kompetansen i å håndtere balansen mellom
vern, friluftsinteresser, næring og utnyttelse av arealer til
vindkraft
utvikle kompetansen i å håndtere grunneierspørsmål og
grunneierinteresser ved vindkraftetableringer

Formålet med Landssammenslutninga av Norske
Vindkraftkommuner (LNVK) er å bygge opp et nasjonalt
nettverk av vindkraftkommuner med det formål å:



STYRET
Styret har hatt følgende sammensetning (etter landsmøtet 2021):

SEKRETARIAT
Sekretariatet er ivaretatt av Thomas Bjørdal i innovasjonsselskapet Fremtidens

Industri AS gjennom en rammeavtale som har et omfang på 1/5 årsverk. Saker

som krever høy juridisk kompetanse, blir ivaretatt gjennom samarbeidsavtale med

advokatfirmaet Lund & Co. Ved årsskiftet 2021-2022 blir sekretariatet overført

til Lund & Co.



AKTIVITET 
I 2021 ble det avholdt 5 styremøter og behandlet

26 formelle styre-saker. Arbeidet har vært

preget av år to i pandemien, som har lagt

begrensinger på de fysiske møte-plassene, men

aktivitetsnivået har likevel vært høyt. 

LNVK startet året med en historisk innstilling fra

Energi og Miljø-komiteen som bakteppe:

«Stortinget ber regjeringen vurdere endringer i

vindkraft-beskatningen, inkludert en vurdering av

hvordan en hensiktsmessig innretning på og

tidsplan for hvordan skattebyrden på

vindkraftprodusentene kan økes.»

Til revidert nasjonalbudsjett ba komiteen

regjeringen komme med en vurdering av hvordan

lokal kompensasjon og forutsigbare

rammebetingelser kan sikres. I forhandlingene

med energi-bransjen, KS og

Naturressurskommunene, har vi funnet god

enighet om natur-ressursskatt. Historisk er det

også bred politisk vilje til en innføring av

naturressursskatt, og at det er Finans-

departementet som har sterk motvilje. Imidlertid

var KS administrasjonen negativ til å holde den

utenom inntekts-utjevning. Den foreslåtte

miljøavgiften har sin største utfordring i at det

vil være svært krevende for bransjen å tolerere

at den gjelder for eksisterende konsesjoner,

videre så vi at diskusjoner om nivå på avgiften

viste stort sprik mellom våre forventninger og

bransjen. En lang forhandlingsprosess om en ny

miljøavgift, ville ødelegge en unik mulighet i å få

innført naturressursskatt. Dette forstår også

bransjen, og vi har de med oss på å sammen

legge bredt politisk press frem mot våren 2022.

Gjennom vinteren 2021 fulgte styret opp med

møter med KS, Naturressurskommune og Energi

Norge/Norwea for å fortsatt stå samlet om

innføring av naturressursskatt.

I mars organiserte KS på vegne av KS, LNVK,

Samfunnsbedriftene, Kraftfylka og Naturressurs-

kommunene et møte med representanter fra

Finansdepartementet, KMD og OED som ble

gjennomført på Teams. Styremedlem Heia

representerte LNVK og la frem vår argumentasjon

med utgangs-punkt i situasjonen for Birkenes

kommune, der kommunen ikke kan gi utsettelse til

byggestart før løsninger for skatt er politisk

vedtatt. Et konkret eksempel på utfordringen

norsk energipolitikk står overfor

Organisasjonene fulgte samlet opp med presse-

meldinger og fremstøt mot Finanskomiteen. LNVK

gjennomførte møter direkte med OED og fikk en

god dialog med Statsråd Tina Bru. Høyt

aktivitetsnivå gjennom våren, og samarbeidet

med Naturressurs-kommunene og de andre

interesse-organisasjonene ble mer konstruktivt

og godt. Vi fikk frem vårt budskap tydelig, og

fikk også løftet det frem hos KS, der Landsstyret

vedtok et eget avsnitt om naturressursskatt.

Den 11. juni kom Energimeldingen. En samlet

kommunesektor, og en samlet energisektor ble

ikke hørt, meldingen hoppet bukk over vårt felles

forslag om naturressursskatt og forslo følgende: 

«Regjeringen varslet i Revidert nasjonal-budsjett

2021 at det tas sikte på å innføre en moderat

produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022.

Inntektene fra avgiften skal tilfalle staten, men

skal fordeles til vertskommunene. Konkret

utforming av avgiften vurderes fram mot

statsbudsjettet for 2022, og forslag til regelverk

vil bli sendt på høring. En produksjonsavgift vil gi

forutsigbarhet for kommunene og næringen.

Avgiften vil også imøtekomme Stortingets ønske

om å øke skattebyrden på næringen samt ønsket

om lokal kompensasjon.»



Styret vedtok å følge opp energi-meldingen i samarbeid med Natur-
ressurskommunene. 

Landsmøtet 2021 ble gjennomført digitalt 29. juni, og vedtok
opprettelsen av et interkommunalt fagforum i LNVK. Hovedsakelig fra
erfaringen i arbeidet med varsellysproblematikken som har involvert
også administrativ ledelse i mange kommuner. Landsmøtet vedtok
også en overføring av sekretariatsavtalen til Lund & Co. 

Samarbeidet med Naturressurs-kommunene ble formalisert med
innmelding i paraplyorganisasjonen høsten 2021. I tillegg til LNVK,
består Naturressurskommunene nå av Landssamanslutninga av
vasskraftkommunar (LVK), ilandføringskommuner for olje og gass De
nevnte kommuneorganisasjoner arbeidet for å styrke det lokale
selvstyret på sine saksområder, i tillegg til å sikre kommunene en
rettferdig andel av verdiskapingen som oppstår når lokalsamfunnenes
naturressurser tas i bruk og utnyttes. Nettverket omfatter om lag 220
kommuner med store naturverdier, og har vist seg som et nyttig
redskap, ikke bare for vindkraftkommuner, men for kommuner med
store utmarksverdier, vannkraftkommuner og industrikommuner.
Naturressurskommunene har løftet kommunesektoren høyere i det
offentlige rom og i debatten om det grønne skiftet, og hver av
kommuneorganisasjonene nyter godt av det større fellesskap
Naturressurskommunene utgjør.

I august var LNVK med Naturressurskommunene i Arendal, for å gjøre
seg kjent med det øvrige energipolitiske landskapet. Dette ble en
ubetinget suksess, både for Naturressurskommunene, men også for
den enkelte organisasjon. Det merket vi blant annet ved å bli invitert
til flere møter og arrangementer.



Solberg-regjeringen nedsatte i 2021 flere utvalg
av betydning for medlemskommunene til LNVK,
blant annet Strømnettutvalget og Skatte-
utvalget. Begge utvalgene ble oppnevnt i juni,
og ingen av utvalgene ble satt med
representasjon fra LNVK. LNVK har imidlertid fått
en plass i referansegruppen til Strømnett-
utvalget. Utvalgets innstilling vil bli overlevert i
juni 2022. Strømnettutvalget skal blant annet se
på muligheten for en effektivisering av
konsesjonsprosessene, og Skatteutvalget skal
blant annet vurdere beskatning ved bruk av
naturressurser. Det sier seg selv at begge
utvalgene skal behandle saker som direkte
gjelder mange av vindkraftkommunene. 

Kort tid etter tiltredelsen i oktober varslet
Regjeringen Støre at man ville nedsette en egen
energikommisjon. Mens vannkraftsektoren i mer
enn hundre år har hatt et rettslig rammeverk som
har sikret oss både kontroll med eierskap, styring
av naturinngrepene og en fordeling av
verdiskapingen som har kommet hele samfunnet
til gode, har vindkraftsektoren vokst nærmest
uten kontroll de siste tyve årene. Natur-
ressurskommunene fremmet i 2021 en rekke
forslag om etablering av et rettslig rammeverk
rundt vindkraft inspirert av erfaringene fra
vannkraftsektoren. 

I en felles henstilling til regjeringen fra samtlige
organisasjoner under Naturressurskommunene og
KS, Norwea og Energi Norge, om en snarlig
innføring av naturressursskatt på vindkraft og
innføring av en konsesjons- eller produksjons-
avgift. Dette ble fulgt opp på Naturressurs-
kommunenes stand på Arendalsuka, og med
seminar om bord på skonnerten Solrik, blant
annet med dagens olje- og energiminister som
debattant.

– Etter en omfattende høringsrunde vedtok
Stortinget som ledd i statsbudsjettet for 2022 å
innføre en ny produksjonsavgift på vindkraft-
produksjon. Naturressursskatten lar imidlertid
vente på seg, til tross for Stortingets
anmodningsvedtak til regjeringen om å fremme
forslag om et samlet skatte- og avgiftsregime
for vindkraftsektoren.
Mange av LNVKs medlemskommuner har, eller har
naturverdier som ligger til rette for, vindkraft.
Samtidig vil innføring av et vindkraftregime etter
mønster fra vannkraftsektoren også gjøre
vannkraftens skatte- og konsesjonsregime mer
robust. Det er derfor av stor verdi for LNVK-
kommunene å støtte forslag om et rettslig
rammeverk for vindkraftsektoren, og LNVK vil
forfølge saken overfor regjering og storting.

SAMARBEID
LNVK har også i 2021 hatt et godt samarbeid
med Fjord- og Kystkommunene (NFKK), og bl.a.
arrangert årsmøteseminar sammen. Tidligere KS
Bedrift, nå Samfunnsbedriftene har
sekretariatet. Kraftfylka har vi også samarbeidet
mye med, bl.a. felles høringsinnspill og seminar.
De er også tilknyttet Samfunnsbedriftene. Etter
flere år med forsøk på tettere samarbeid med
KS, har vi i 2021 fått på plass en god relasjon og
forståelse for våre kjernesaker. 

Norwea og Energi Norge, har vi hatt mye dialog
med, og har flere innspill og pressemeldinger
sammen, der de i hovedsak støtter våre saker
knyttet til lokal skatt/kompensasjon. I saken
rundt miljøavgiften er naturlig nok avstanden
mellom oss stor. 

I til legg har vi deltatt og deltar i flere
forskningsprosjekt, spesielt med Cicero og UIO. 

Gjennom året har det vært jobbet med
medlemsverving som normalt, med jevn kontakt
opp mot de kommuner hvor det er tatt
investeringsbeslutning på ny utbygging. Det vil
være vesentlig for økonomien i LNVK at også de
kommuner som ikke er medlemmer, men som er i
prosess for eller mot utbygging melder seg inn i
felleskapet. LNVK har hatt en nøytral tilnærming
til vindkraft, og i et så ensidig debattklima som
vi har hatt de siste to år, er det en risiko for at
nøytralitet blir oppfattet som positivt. Det er en
utfordring hvis vi blir oppfattet som en
organisasjon kun for de som har eller er positive
til vindkraft.



REGNSKAP 2021  





REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god
regnskapsskikk for små foretak.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til
betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret.

Kundefordringer og andre fordringer er ført opp i balansen til
pålydende. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende
vurdering.

NOTE 1 - DRIFTINNTEKTER

Medlemskontingent for 2021.

NOTE 2 - ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6550 Driftsmateriale
6701 Honorar revisjon
6705 Honorar regnskap
6725 Honorar for juridisk bistand, f
6790 Sekreteriattjenester
6810 Data/EDB kostnad
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt
7770 Bank og kortgebyr

Sum Annen driftskostnad

Juridisk bistand er vesentlig knyttet til prosjekt Naturressurskommunene -
NRK.

NOTE 3 – ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Skyldig lønn/utlegg
Avsetning revisjon  
Avsetning regnskap 
Avsetning annet  

NOTER

kr. 1 132
kr. 8 250
kr. 8 225
kr. 6 000

            2 021 

           -  
          13 125 

          24 450 
         263 818 

         250 000 
            5 053 
          10 028 
                 -  
                 -  

           (3 336) 
            1 459 

 
564 597 

        2020

 2 913 
 -   

 23 625 
 -   

 301 500 
 3 770 
 9 495 

 100 
 2 015 

 49 286 
 1 617 

 
 394 320 





Kommune

Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Åseral

Nord-Odal, Åmot

Smøla, Ålesund

Andøy, Bindal, Hamarøy, Karlsøy, 

Tysfjord, Vefsn

Birkenes, Bjerkreim, Eigersund, Hå, 

Sokndal, Time, Utsira, Vindafjord

Berlevåg, Båtsfjord, Hammerfest, 

Lebesby, Storfjord

Bjugn, Flatanger, Frøya, Hitra Nærøysund 

Orkland Osen Selbu, Ørland, Åfjord

Fitjar, Bremanger, Fjaler, Gulen, Kinn

Marker

Fylke

Agder

Innlandet

Møre og Romsdal

Nordland

Rogaland

Troms og Finnmark

Trøndelag

Vestland

Viken

MEDLEMSKOMMUNER 2021
Organisasjonen har hatt følgende medlemmer i 2021:
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Notat 
Til: Landsmøtet  
Fra:  Landsstyret  
Dato:  19. mai 2022 
Ref: 120107-2450609 

 

Medlemskontingent 2023 

1. Innledning 

Landsmøtet 2021 vedtok videreføring av kontingentsats for 2022, med følgende vedtak:  

«Årsmøtet 2021 ber styret jobbe videre med kontingentsatser frem mot neste årsmøte.»  

Kontingentsatsen har vært uendret i mange år og styret fremlegger derfor forslag til landsmøtet om 
indeksjustering av kontingentsatser for 2023.  

Basert på tall fra SSB har konsumprisindeksen steget med 5,8 % fra 01/2020-01/2022. Styret fremmer 
forslag om en indeksjustering av kontingentsatser på 5,8 % for 2023. 

2. Kontingentens størrelse 

Følgende kontingent har vært gjeldende:  

Kontingenten beregnes ut fra to forhold:  

A. Kontingent basert på innbyggertall:  
• Minstesats: kr. 8 000,-  
• 0-5.000 innbyggere: kr. 2,15 pr. innbygger  
• 5.000-10.000 innbyggere: kr. 1,75 pr. innbygger  
• 10.000-20.000 innbyggere: kr. 1,25 pr. innbygger  
• Over 20.000 innbyggere: kr. 0,75 pr. innbygger  

Kontingentsummen avrundes oppover til nærmeste 100,-. I tillegg legges det inn en 
sikringsbestemmelse om at kontingenten starter på neste 1 000,-, i forhold til høyeste 
kontingent i nivået under. Øvre tak på medlemskontingent på kr. 55 000,-.  
 

B. Kontingent basert på installert vindkraft, målt i MW: Kr. 150,- pr. MW installert effekt. 
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Styret fremmer følgende forslag til kontingent for 2023: 

Kontingenten beregnes ut fra to forhold:  

A. Kontingent basert på innbyggertall:  
• Minstesats: kr. 8 500,-  
• 0-5.000 innbyggere: kr. 2,27 pr. innbygger  
• 5.000-10.000 innbyggere: kr. 1,85 pr. innbygger  
• 10.000-20.000 innbyggere: kr. 1,32 pr. innbygger  
• Over 20.000 innbyggere: kr. 0,79 pr. innbygger  

Kontingentsummen avrundes oppover til nærmeste 100,-. I tillegg legges det inn en 
sikringsbestemmelse om at kontingenten starter på neste 1 000,-, i forhold til høyeste 
kontingent i nivået under. Øvre tak på medlemskontingent på kr. 58 500,-. 

B. Kontingent basert på installert vindkraft, målt i MW: Kr. 150,- pr. MW installert effekt. 
 

Styret anbefaler årsmøtet 2022 å vurdere endringer på kontingentsatser for medlemskap i LNVK fra 
2023.  

 



 
Landssammenslutninga av  

NORSKE VINDKRAFTKOMMUNER 

  

 

VEDTEKTER (gjeldende fra 6.5.2014) 

Formål 

Formålet med Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) er å bygge opp et 

nasjonalt nettverk av vindkraftkommuner med det formål å 

 påvirke de totale rammevilkår for vindkraftutbygging 

- ved å påvirke sentrale myndigheter slik at vi kan oppnå økonomiske rammebetingelser 

som kan skape økonomisk grunnlag / lønnsomhet ved utbygging av vindkraft 

- ved å påvirke nasjonale regel- og rammeverk for vindkraft slik at man oppnår lokal 

innflytelse og lokal verdiskaping og derved sikre at den verdiskaping som kommer fra 

utnyttelse av vind skal komme regionene og lokalsamfunnet til gode, inklusiv 

kommunenes økonomiske interesser 

 erverve kompetanse som gode samhandlingspartnere overfor kraftutbyggere, netteiere, regionale 

og nasjonale myndigheter i vindkraftspørsmål 

 bygge opp et interkommunalt forum med fagkompetanse innenfor etablering og utvikling av 

vindkraft og øke den kommunale kompetansen i å håndtere balansen mellom vern, 

friluftsinteresser, næring og utnyttelse av arealer til vindkraft 

 utvikle kompetansen i å håndtere grunneierspørsmål og grunneierinteresser ved 

vindkraftetableringer 

Medlemskap 

Medlemmer i sammenslutninga er kommuner som innenfor sine grenser har planlagte, utbygde eller 

omsøkte vindkraftverk. 

Medlemskap tegnes for kalenderåret og påfølgende kalenderår. Utmelding må være gjort før 1. juli 

året før medlemskapet opphører. 

Styre og sekretariat 

Landsmøtet velger et styre på fem personer med varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmene 

velges for en periode på to år. Landsmøtet velger styrets leder og nestleder fram til neste landsmøte 

blant styremedlemmene. 

Sekretariatet har ansvaret for innkalling til landsmøtet, styremøter og referater fra møtene. 

Sekretariatet har ansvaret for forretningsførsel og medlems- og saksarkiv. 

Styreleder og sekretær tegner selskapets firma. 

Landsmøte 

Landsmøtet er sammenslutningas øverste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mai. 

Landsmøtet behandler og vedtar årsmelding, regnskap, handlingsplan, og kontingent og eventuelle 

vedtektsendringer etter forslag fra styret, og velger styre med varamedlemmer og valgkomite.  

Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på landsmøtet. 

Kontingent 

Utgiftene til LNVK dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler til 

organisasjonen innen utgangen av mars hvert år. Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøtet etter 

forslag fra styret. 

Revisjon 

Som revisor velges kommunerevisjonen i den kommunen der sekretariatet har kontorsted. 

Oppløsning 

Landssammenslutninga kan bare oppløses etter vedtak i to påfølgende ordinære landsmøter. Forslag til 

oppløsning må sendes medlemmene senest sammen med landsmøteinnkalling. Vedtak om oppløsning 

er gyldig når minst 3/4 av de frammøtte stemmer for. 



VEDTEKTER 

§ 1 Formål  

(1) Formålet med Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) er å bygge opp et 
nasjonalt nettverk av vindkraftkommuner med det formål å påvirke de totale rammevilkår for 
vindkraftutbygging. LNVK skal påvirke sentrale myndigheter slik at vi kan oppnå økonomiske 
rammebetingelser som kan skape økonomisk grunnlag / lønnsomhet ved utbygging av vindkraft, 
og skal videre påvirke nasjonale regel- og rammeverk for vindkraft slik at man oppnår lokal 
innflytelse og lokal verdiskaping og derved sikre at den verdiskaping som kommer fra utnyttelse 
av vind skal komme regionene og lokalsamfunnet til gode, inklusive kommunenes økonomiske 
interesser. 

(2) LNVK er partipolitisk nøytral. 
(3) LNVK skal erverve kompetanse som gode samhandlingspartnere overfor kraftutbyggere, 

netteiere, regionale og nasjonale myndigheter i vindkraftspørsmål.  
(4) LNVK skal bygge opp et interkommunalt forum med fagkompetanse innenfor etablering og 

utvikling av vindkraft og øke den kommunale kompetansen i å håndtere balansen mellom vern, 
friluftsinteresser, næring og utnyttelse av arealer til vindkraft.  

(5) LNVK skal utvikle kompetansen i å håndtere grunneierspørsmål og grunneierinteresser ved 
vindkraftetableringer. 

§ 2 Medlemskap  

(1) Medlemmer i sammenslutningen er kommuner som innenfor sine grenser har planlagte, utbygde 
eller omsøkte vindkraftverk.  

(2) Medlemskap tegnes for kalenderåret og påfølgende kalenderår. Utmelding må være gjort før 1. 
juli året før medlemskapet opphører.  

§ 3 Organer 

1. Landsmøte 
(1) Landsmøtet er sammenslutningens øverste myndighet og holdes hvert år til tid og sted som 

landsstyret fastsetter. 
(2) Landsmøtet behandler og vedtar årsmelding, årsregnskap, kontingent og eventuelle 

vedtektsendringer etter forslag fra styret, og velger styre med varamedlemmer og valgkomite. 
Landsmøtet kan fastsette et arbeidsprogram for kommende år. 

(3) Ved landsmøter kan alle medlemskommuner delta.  
(4) Vedtak på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall. Hver medlemskommune har en 

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 eller 
kommunestyret har gitt fullmakt som kan avgi kommunens stemme på landsmøtet.  
 
2. Ekstraordinært landsmøte  

(1) Dersom det skulle oppstå særlig viktige eller uforutsette situasjoner som krever rask behandling, 
kan landsstyret kalle inn til ekstraordinært landsmøte.  



(2) Innkalling skal sendes ut til alle medlemskommuner og bør senest sendes ut 7 dager i forkant. 
Under møtet vil det kun være sakene som begrunnet innkallingen som er gjenstand for 
behandling.  
 
3. Landsstyre og sekretariat  

(1) Landsmøtet velger et landsstyre på fem personer med varamedlemmer i rekkefølge. 
Styremedlemmene velges for en periode på to år. Valgbare til landsstyret er de personer som 
bekler sentrale politiske verv eller sentrale kommunale stillinger i en medlemskommune. 
Landsmøtet velger styrets leder og nestleder fram til neste landsmøte blant styremedlemmene.  

(2) Landsstyret kan treffe gyldige beslutninger når alle styremedlemmer er innkalt til 
styrebehandling og mer enn halvparten av styret deltar. Ved stemmelikhet, vil styreleder ha 
dobbeltstemme.  

(3) Landsstyret har til oppgave å legge frem forslag til årsmelding, regnskap, eventuelle 
vedtektsendringer, og forslag til medlemskontingentens størrelse. Forslagene skal sendes ut 
skriftlig til hver enkelt medlemskommune senest én måned før landsmøte skal avholdes. For 
forslag om vedtektsendringer som skal sendes til sekretariatet, gjelder det en egen frist i § 4 
Vedtektsendringer. 

(4) Sekretariatet har ansvaret for innkalling til landsmøtet, styremøter og referater fra møtene, og 
for forretningsførsel og medlems- og saksarkiv. 

(5) Innkalling til styremøter skal skje skriftlig, og bør senest sendes ut senest 14 dager i forveien. 
Samtidig skal utkast med forslag til dagsorden sendes ut til hvert enkelt medlem.  

(6) Styreleder og sekretær tegner selskapets firma.   
 
4. Valgkomité 

(1) Valgkomiteen har i oppgave å samordne valg på landsstyremedlem i de enkelte kommuner. 
Formålet er at det skal sikres en bred partipolitisk representasjon i sammenslutningens styre.  

(2) Valgkomiteen har ingen beslutningskompetanse, men skal gi råd og veiledning til de enkelte 
medlemskommunene innenfor rammene av disse vedtekter.  

(3) Valgkomiteen fremmer skriftlig forslag for landsmøtet på valg av nytt styre og valgkomité, og 
lederhonorar og møtegodtgjørelse for styremedlemmene.  

(4) Valgkomiteens forslag skal sendes ut til hver enkelt medlemskommune senest én måned før 
landsmøte skal avholdes.  

§ 4 Vedtektsendringer 

(1) Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på landsmøtet.   
(2) Forslag til vedtektsendringer må være sekretariatet i hende senest seks uker før landsmøtet. 
(3) Forslag til vedtektsendringer skal sendes ut til alle medlemskommuner, samtidig som de øvrige 

saksdokumenter, senest én måned før landsmøtet, jf. § 3.1 Landsmøte. 
(4) Med mindre annet blir særskilt bestemt, trer vedtektsendringene i kraft umiddelbart etter at det 

aktuelle landsmøtet er avsluttet. 

§ 5 Kontingent 



(1) Utgiftene til LNVK dekkes ved en årlig kontingent som hver medlemskommune betaler til 
organisasjonen innen utgangen av mars hvert år. Kontingentens størrelse indeksjusteres hvert år. 
Større endringer i kontingenten fastsettes av landsmøtet etter forslag fra styret.  

(2) Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sin stemmerett ved landsmøte og 
dets øvrige rettigheter. Landsstyret kan beslutte at medlemmet strykes som medlem av 
sammenslutningen. 

§ 6 Oppløsning  

(1) Landssammenslutningen kan bare oppløses etter vedtak i to påfølgende ordinære landsmøter. 
Forslag til oppløsning må sendes medlemmene senest sammen med landsmøteinnkalling. Vedtak 
om oppløsning er gyldig når minst 3/4 av de frammøtte stemmer for. 
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Innstilling fra valgkomiteen i Norske Vindkraftkommuner (LNVK) 
På LNVKs landsmøte 21. juni 2022 skal det på vanlig måte foretas valg.  

I henhold til vedtektene vedtatt på LNVKs landsmøte 6. mai 2014, skal landsmøtet blant annet velge 
styre med varamedlemmer og valgkomite.  

Valgkomiteen består etter landsmøtet 2021 av Ole. L. Haugen (Hitra), Knut A. Nordmo (Andøy) og 
Kjersti Nilen (Marker).  

Landsmøte skal velge et styre på fem personer med varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmene 
velges normalt for en periode på to år. Landsmøtet velger styrets leder og nestleder fram til neste 
landsmøte blant styremedlemmene.  

Landsmøtet 2021 vedtok valgkomiteens innstilling, og styret består per i dag av:  

 Navn og parti Kommune Valg til  

Leder Vibeke Stjern (AP) Åfjord 2022 

Nestleder  Jonas Skrettingland (KrF) Hå 2022 

Styremedlem  Gyro Heia (SP) Birkenes 2022 

Styremedlem  Ole Erik Hørstad (H) Åmot 2022 

Styremedlem  Sigurd Rafaelsen (AP) Lebesby 2022 

1. Varamedlem Knut Nordmo (SP) Andøy 2022 

2. Varamedlem  Lise Selnes (AP) Nord-Odal 2022 

3. Varamedlem  Amund Hellesø (AP)  Nærøysund 2022 

4. Varamedlem  Parabaran Rajalingam (SV) Karlsøy 2022 
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5. Varamedlem  Ronald Wærnes (SP) Båtsfjord  2022 

 
Samtlige styremedlemmer står dermed på gjenvalg i 2022.  
 
På grunn av restriksjonene i forbindelse med pandemien, har styret kun hatt ett fysisk møte i 
inneværende periode. Dialog over skjerm og e-post kan aldri erstatte relasjonen som bygges 
gjennom tradisjonelle møteplasser. Likevel har det vært stor aktivitet i LNVK i denne perioden, og det 
er flere viktige saker som begynner å ta form.  
 
Valgkomiteen har vært i kontakt med styret, som har opplyst at samtlige tar gjenvalg. Det har også 
blitt fremhevet som ønskelig at størsteparten av sittende styre følger opp de pågående sakene det 
kommende året. Samtidig er det hensiktsmessig at LNVK kommer inn i ordinær syklus når det gjelder 
styremedlemmenes funksjonstid, hvor halvparten av styret står på valg hvert år. Styremedlem Jonas 
Skrettingland har derfor varslet at han stiller seg til disposisjon for gjenvalg for 1 år.  

I styremøte 2. mai 2022 ble det fattet følgende vedtak:  
 

Vedtak:  
1. Samtlige styremedlemmer stiller seg til disposisjon for gjenvalg.  

 
Valgkomiteens innstilling til landsmøtet:   

Om valg av landsstyremedlemmer 

Styrets sammensetning hensyntar både geografi og partilhørighet på en god måte. Grunnet den 
ekstraordinære situasjonen de to siste årene som følge av pandemien, foreslår valgkomiteen at styret 
fortsetter med samme medlemmer frem til Landsmøtet 2023. Det foreslås at tre av fem 
styremedlemmene velges for to år, for å få kontinuitet i styret. Etter landsmøtet 2024 vil valget dermed 
komme inn i ordinær syklus, hvor halvparten av styremedlemmene står på valg annethvert år.  

 Navn og parti Kommune Valg til  

Leder Vibeke Stjern (AP) Åfjord 2024 

Nestleder  Jonas Skrettingland (KrF) Hå 2023 

Styremedlem  Gyro Heia (SP) Birkenes 2024 

Styremedlem  Ole Erik Hørstad (H) Åmot 2024 

Styremedlem  Sigurd Rafaelsen (AP) Lebesby 2024 

1. Varamedlem Knut Nordmo (SP) Andøy 2023 

2. Varamedlem  Lise Selnes (AP) Nord-Odal 2023 
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3. Varamedlem  Amund Hellesø (AP)  Nærøysund 2023 

4. Varamedlem  Parabaran Rajalingam (SV) Karlsøy 2023 

5. Varamedlem  Ronald Wærnes (SP) Båtsfjord  2023 

 
Om valg av medlem til valgkomiteen 
Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som velges på landsmøtet. Valgkomiteen foreslår at 
valgkomiteen rullerer, slik at det på hvert landsmøte er én plass på valg for en periode på tre år. På 
landsmøtet i 2022 går Kjersti Nyte Nilsen ut av valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller derfor på ett 
nytt medlem. 
 
Valgkomiteen innstiller til landsmøtet på at Theodore Bye, ordfører i Marker, velges som medlem av 
valgkomiteen. 
 
Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig.  
 

Med vennlig hilsen 
Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner 
Valgkomiteen  

 
Ole. L. Haugen (sign.)    Knut A. Nordmo (sign.)    Kjersti Nilen (sign.)  
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