KONGSVINGER
KOMMUNE

Ordførers svar til interpellasjon fra Torunn Arnesen, Rødt
Vi opplever nå rekordhøye strømpriser. Det er krevende for familier, idrettslag og frivillighet og
næringslivet, og vi vet at mange sliter med a betale strømregningen. På Stortinget har ulike
løsninger vært diskutert - og flere ordninger har kommet på plass. På kort sikt, må staten stille
opp. Vi trenger gode støtteordninger, både for private husholdninger, idretten, frivilligheten og
næringslivet. Fortsatt er det små bedrifter over hele Sør-Norge som venter på en hjelpende hånd.
På lang sikt, må vi bygge ut mer fornybar kraft. Her har Norge alle forutsetninger for a lykkes!
I Hurdalsplattformen har regjeringen lovet a sette ned en energikommisjon som blant annet skal
se på strømpriser og det jobbes nå med a ferdigstille mandatet. Jeg tror det er klokt a se
forslagene fra kommisjonen før vi konkluderer på hva som er de beste langsiktige tiltakene.
I tillegg til regjeringens generelle strømstøtte til alle innbyggere som har en høyere strømpris enn
70 øre pr. kw/t, sa er sosialhjelp gjennom NAV og bostøtte de mest aktuelle virkemidlene i dagens
situasjon. Det vil i enkelte tilfeller også være mulig a soke startlån. Jeg vil derfor også kort
oppsummere noen av de ordningene som finnes for innbyggerne i Kongsvinger som kan avlaste i
en krevende situasjon i tillegg til eventuelle tiltak som måtte komme fremover:

Sosialhjelp:
NAV oppfordrer den enkelte til åta kontakt så tidlig som mulig når de opplever at utgiftene blir for
høye, slik at de kan gi tidlig råd og veiledning, eller ved behov yte økonomisk hjelp. Opplysning,
råd og veiledning er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret. Hensikten med tjenesten er a lose
eksisterende sosiale problemer, og a forebygge at slike problemer oppstår. Retten til tjenesten er
derfor uavhengig av om den som søker råd og veiledning allerede er kommet i en vanskelig
situasjon, eller søker eller mottar andre tjenester fra NAV. Da benyttes alle virkemidlene NAV har, i
tillegg gir de råd om andre muligheter.

Bostøtte:
Staten ved Husbanken har nå på grunn av strømpris senket egenandel og høyere inntektsgrenser
for bostøtte. Flere har krav på bostøtte for månedene desember, januar og februar. Det gjør at flere
som eier boligen sin, kan ha rett til bostøtte. De som får bostøtte for desember, januar eller
februar, får i tillegg ekstra støtte til strøm. For desember er støtten på 1500 kroner, mens for januar
og februar er støtten på 2500 kroner. I tillegg får man 150 kr for hver ekstra person i husstanden.
Innbyggerne har frem til 1. april anledning til å søke om bostøtte for månedene desember,januar
og februar.

Startlån:
Betyr at innbyggerne kan søke hjelp med betalings- eller avdragsutsettelse, og med økonomisk
rådgivning. Startlån kan også gis til refinansiering dersom du står i fare for a miste boligen.

Som folkevalgte har vi alle et ansvar for a lofte opp problemstillinger som berører Kongsvingers
innbyggere, frivillighet og næringsliv til Stortinget og regjeringsapparatet. I Kongsvinger har vi
dessuten et utvalg for myndighetskontakt. Jeg foreslår derfor at saken oversendes til utvalget for
videre behandling.

