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INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 27.01.2022 - HJELP TIL HUSSTANDER MED
STRØMREGNING ØYER ARBEIDERPARTI

Interpellasjon til kommunestyremøte 27.01.2022
Fra Øyer Arbeiderparti

En håndsrekning- fornyet interpellasjon

Vi viser til vår interpellasjon til kommunestyret før jul som ikke ble behandlet da fristen for
å fremme interpellasjonen ikke var overholdt. Vi fremmer derfor en ny interpellasjon med
samme tema, men med revidert ordlyd.
Interpellasjon til Øyer kommunestyre fra Øyer Arbeiderparti.
Vår bekymring for rekordhøye strømpriser har ikke blitt mindre, den har økt etter at det
statlige tilskuddet er klart. Støtten var mindre enn forventet og det er mange som fortsatt
ikke vet hvordan de skal betale den regninga som er kommet og de andre som kommer
denne vinteren.
Strømprisene er fortsatt sjokkerende høye over tid og mange sliter med å betale de
regningene som kommer. Vi er fortsatt av den oppfatning at kommunen som eier 30% av
Gudbrandsdal Energi skal stille opp og gi en håndsrekning til de som sliter.
Vi er opptatt av folk skal slippe å fryse og ha råd til å bruke strøm til oppvarming, matlaging,
vasking av klær, ta seg en dusj og få gjort sine daglige oppgaver uten å ha en klump i magen
for hvordan de skal få betalt strømregninga.
Etter våre opplysninger er det 2 286 fastboende husholdninger i Øyer kommune. Mange av
disse husstandene klarer fint de regningene som kommer, men mange gjør ikke det. Vi er
bekymret da vi vet at det er svært mange barn i Øyer som lever i lavinntektsfamilier,
ekstraordinære strømutgifter forverrer deres situasjon. Vi foreslår at kommunen yter et
tilskudd på kr. 3 000,- pr. fastboende husstand som et engangstilskudd etter søknad. Det
etableres en enkel søknadsprosedyre og de som søker får. Dette vil være en kjærkommen
hjelp for mange. Vi legger til grunn at tilskuddet utbetales så snart som mulig.
Hvis alle husstander søker og får, vil tiltaket koste Øyer kommune kr. 6.858.000 kroner. Vi
tror ikke det blir så mye, men forslår at tiltaket dekkes av kommunens disposisjonsfond.
Øyer 19.01.2021
Brit K Lundgård

