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Enighet mellom regjeringspartiene og SV om Prop. 70 L (2021-2022) 

og Prop. 77 S (2021-2022) 
 

Partene danner flertall for forslagene i Prop. 70 L (2021-2022) og Prop. 77 S (2021-2022) med 

følgende endringer. 

1. Regjeringspartiene og SV er enige om at det skal være sikringsordninger for høye strømpriser 

frem til og med mars 2023. Dagens innretninger på strømstøtteordningene for 

husholdninger, frivillig sektor og landbruk/veksthus forlenges med varighet ut 2022. 

Regjeringspartiene og SV forplikter seg til å forhandle om endringer i dagens 

strømstøtteordninger i løpet av oktober 2022 basert på en sak fra regjeringen. De eventuelle 

endringene skal bidra til energisparing og styrket sosial profil, og skal tre i kraft så fort som 

mulig. Inntil eventuelle endringer skal dekningsgraden i strømstøtteordningen for 

husholdninger økes til 90 prosent for strømforbruket i oktober, november og desember 

2022. Partene viser til enigheten i Innst. 118 L (2021-2022) der Stortinget ba regjeringen i 

løpet av første halvår 2022 komme tilbake med en evaluering av støttetiltakene for strøm, 

herunder samfunnsøkonomiske konsekvenser og fordelingsvirkninger. Sammenhengen 

mellom husholdningenes inntekt og strømforbruk ble også bedt belyst, og partene ber om et 

oppdatert kunnskapsgrunnlag på dette i forbindelse med evalueringen av 

strømstøttetiltakene.  

2. De midlertidige beregningsreglene jf. Innst. 104 S (2021-2022) videreføres for 

bostøtteutbetalingene ut juni 2022, og gjeninnføres for utbetalingene i november 2022-

januar 2023, med unntak av den midlertidige endringen av formuestillegget. 

3. Ekstrautbetalingen gjennom bostøtten utvides på følgende måte, gjeldende i hele landet: 

Ekstrautbetalingen for månedene mai og oktober beløper seg til 1000 kr. pr. husstand med et 

tillegg på 150 kr. pr. hustandsmedlem ut over det første, mens ekstrautbetalingen for 

november og desember 2022 beløper seg til 1500 kr. pr. husstand med et tillegg på 150 kr. 

pr. husstandsmedlem ut over det første. Ekstrautbetalingene med utbetaling i april og mai 

som foreslås i proposisjonen utvides til å gjelde hele landet. 

4. Partene er enige om følgende anmodningsforslag: «Stortinget ber regjeringen vurdere det 

nye forslaget til nettleiemodell som har kommet fra Huseierne, miljøorganisasjonene og 

Energi Norge.»  

5. Det er enighet mellom regjeringspartiene og SV om at partiene i forbindelse med 

behandlingen av Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020-2021) Energi til arbeid skal vurdere 

nye langsiktige tiltak som kan bidra til mer stabile og forutsigbare strømpriser.  

 


