Møte i Kommunestyret den 27.01.2022 - Sak: 11/22
Skriftlig svar fra ordfører ble delt ut i møtet.
Svar på interpellasjon fra Øyer Arbeiderparti til ordfører i kommunestyremøtet den 27.
januar 2022
Ordfører har fått en interpellasjon fra Øyer Arbeiderparti angående strømstøtte i forbindelse
med de høye strømprisene denne vinteren. Øyer Arbeiderparti mener kommunen skal etter
søknad utbetale 3000,- pr. husstand. Alle som søker skal få støtte og dersom alle fastboende
husstander søker vil dette koste kommunen 6.858.000,- Tiltaket skal dekkes av
disposisjonsfondet.
Det argumenteres med at Øyer kommune eier 30% av kraftselskapet Gudbrandsdal Energi AS
og at kommunen derfor må stille opp med en håndsrekning.
Ordfører legget til grunn følgende i sitt svar til Øyer Arbeiderparti.
Som Øyer Arbeiderparti skriver, er det mange som uansett statlig ordning får problemer med
å betale strømregningene i vinter. Ordfører deler Arbeiderpartiets bekymring og mener det
er sterkt beklagelig, og et tydelig tegn på det forskjellssamfunnet vi var på full fart inn i
Norge, bl.a. ved å la et internasjonalt marked bestemme prisen på strøm.
Strømstøtteordninger
For å bøte på situasjonen har Regjeringen etablert en «strømpakke» for å redusere den
økonomiske belastningen hver enkelt husstand. Ordningen kom raskt og de fleste får hjelp
allerede nå på strømregninga for desember. Strømpakka er ytterligere forbedret f.o.m januar
mnd. På grunn av at ordningen kom så raskt er ikke alle forhold avklart, må noen fortsatt
vente.
I tillegg til den nasjonale ordningen kan de som har et ekstra behov for økonomisk støtte i
forbindelse med økte strømutgifter, søke NAV om økonomisk sosialhjelp. Stortinget har også
bestemt at alle som får bostøtte i desember 2021 til februar 2022 skal få en ekstrautbetaling
til strømutgifter i tillegg til ordinær bostøtte.
Kommuneøkonomi
Øyer kommune eier 30% av eierandelene i Gudbrandsdal Energi AS. Gudbrandsdal energi er
et aksjeselskap og eiere gir dette oss er utbytte på ca. 7.000.000, - pr. år og er i henhold til
vedtatte eierstyringsdokument vedtatt på generalforsamling. Disse pengene er i det nylig
vedtatt budsjettet fordelt og brukt for å gi gode tjenester til våre innbyggere. I tillegg til
utbytte, har Øyer kommune kraftinntekter (konsesjonskraft) fra Moksa kraftverk. I 2021 ble
denne inntekten anslått til å bli på 500.000, -. Regnskapet viste en inntekt på 2.5 mill. og altså
2 mill. over budsjett. Kommunen betaler også strøm og våre strømutgifter ble på 2.1 mill.
mer enn budsjettert som gir et underskudd på 100.000, Kommunens økonomiske situasjon bør være velkjent i Øyer Arbeiderpartiet. Vi har for stort
overforbruk i 2021 og går in i 2022 med et ekstra søkelys på økonomien med bl.a prosjektet
fornying og omstilling. Kommunen har i tillegg en lånegjeld langt over snittet for norske
kommunen og som gjør oss sårbare for renteøkninger. Som vi vet, har Norges Bank varslet
renteøkninger i 2022.
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Arbeiderpartiet foreslår å bruke nær 7 mill. av disposisjonsfondet til foreslåtte strømordning.
7 mill. vil være et stort «innhogg» i disposisjonsfondet og gjøre kommunen enda mere sårbar
for bl.a. renteøkninger. Disposisjonsfondet er i utgangspunktet for lite til å gi tilfredsstillende
trygghet for bl.a renteøkninger og på grunn av kommunens økonomiske situasjon, har vi har
ikke lykkes med å overføre midler til disp. fondet som budsjettert det siste året.
Konklusjon:
Det er etablert ordninger for å redusere ekstra strømutgifter og NAV har ekstra ordninger til
de som trenger det mest. Kommunen har en anstrengt økonomi og har ikke mulighet til å
etablere en strømstøtteordning slik Øyer Arbeiderparti foreslår uten risiko for at det kan gå
ut over øvrig tjenesteyting.
Med dette som grunnlag mener ordføreren at kommune ikke kan etablere en
strømstøtteordning slik Arbeiderpartiet foreslår.
Vedtak i Kommunestyret:
Ingen vedtak.
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