
Prop. 54 S
(2018 – 2019)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

(ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp 
til å dekke høye strømutgifter)

Tilråding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 15. mars 2019, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg) 

1 Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
foreslår å øke bevilgningen til bostøtte i 2019 for å 
dekke en ekstraordinær utbetaling til mottakerne. 
Den ekstra utbetalingen skal være en hjelp til å 
dekke høye strømregninger for husstander med 
lave inntekter. 

Strømprisene er høyere enn vi har vært vant 
med de siste årene. Dette året vil mange som 
følge av høye kraftpriser få høye utgifter til opp-
varming av boligen sin. Det vil være en spesiell 
utfordring for dem som har dårlig økonomi. 

2 Bakgrunn 

I januar og februar lå snittprisen på kraft om lag 
50 prosent høyere enn snittet for samme periode 
de siste 5 årene. Det er sammensatte årsaker til at 
kraftprisene er høye nå. Kraftmarkedet er preget 
av lavere magasinfylling enn normalt og lite snø i 
fjellet i Norden. Høyere priser på CO2, gass og 
kull i Europa har også bidratt til å løfte kraft-
prisene de senere årene. Likevel startet den stør-
ste oppgangen i kraftprisen sommeren 2018 som 

følge av en ekstrem tørkeperiode. Selv om prisene 
har gått noe ned siden januar, ligger det fortsatt 
an til at kraftprisen blir høyere enn i tilsvarende 
periode i foregående år. Forbruket av strøm er 
høyest om vinteren, derfor var det først i vinter-
månedene i 2018 og 2019 at husholdningene mer-
ket konsekvensene av årets kraftsituasjon fullt ut. 
SSB meldte i februar om at den gjennomsnittlige 
strømprisen for husholdningene, utenom avgifter 
og nettleie, var 48,6 øre per kilowattime i 2018. 
Det er 41 prosent mer enn året før (nominelt). Vi 
må tilbake til 2010 og 2011 for å finne strømpriser 
på dette nivået.

Etter forslag fra Regjeringen vedtok Stortinget 
å redusere el-avgiften med ett øre per kilowattime 
fra 1. januar 2019. Den svært høye strømprisen 
utgjør likevel en belastning for mange husstander 
som fra før har en vanskelig økonomisk situasjon.

Bostøtten går til husstander med lave inntek-
ter og høye boutgifter. I januar 2019 fikk 89 100 
husstander bostøtte. De hadde inntekter som i 
gjennomsnitt tilsvarer 130 900 kroner i året, og 
boutgifter som i gjennomsnitt tilsvarer 97 200 kro-
ner i året. Hver husstand fikk i gjennomsnitt 2 635 
kroner i bostøtte i januar. Én av tre husstander 
som fikk bostøtte, hadde inntekt fra pensjon eller 
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trygd, ni av ti bodde i leid bolig og to av tre hus-
stander besto av bare én person. 

Hvor mye høyere strømregningene denne 
våren vil bli for den enkelte husstand, er krevende 
å beregne. Det vil avhenge av en rekke faktorer, 
og det vil variere fra husstand til husstand. Der-
som støtten til å dekke strømutgifter skulle ta hen-
syn til slike variasjoner, ville det medføre en 
omfattende og tidkrevende saksbehandling med 
høye administrative kostnader. Det er på det rene 
at mange vanskeligstilte vil få en ekstra belastning 
denne våren, og bostøtteapparatet er et raskt og 
effektivt verktøy for å nå fram til økonomisk van-
skeligstilte husstander. Husbanken forvalter 
bostøtteordningen og kan betale de aktuelle mot-
takerne i løpet av kort tid og med beskjedne admi-
nistrative kostnader. 

3 Tilråding 

For å hjelpe mange av dem med svak økonomi 
som vil få høye strømutgifter, foreslår Regjeringen 
en ekstra utbetaling til husstander som mottar 
bostøtte. 

For å sikre rask hjelp og lave administrative 
kostnader, foreslår Regjeringen en ekstra utbeta-
ling til alle husstander som får bostøtte i februar 
2019. Ut fra et rimelig skjønn foreslås et fast beløp 
som gis til alle aktuelle husstander, og et tillegg 
for flere husstandsmedlemmer. Det foreslås en 

ekstra utbetaling på 2 950 kroner for første hus-
standsmedlem, og 120 kroner i tillegg for hvert 
ekstra medlem i husstanden. Eksempelvis vil en 
barnefamilie på fem få en ekstra utbetaling på 
3 430 kroner. 

Det blir lagt opp til at den ekstra utbetalingen 
kommer før påske i 2019. 

4 Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Det er beregnet at forslaget om en ekstra utbeta-
ling til mottakere av bostøtte vil føre til en økning i 
utbetalt bostøtte på 274 mill. kroner i 2019. De 
administrative kostnadene i Husbanken som føl-
ger av den ekstra utbetalingen, er anslått til om 
lag 2 mill. kroner. Den samlede kostnaden blir 
dermed 276 mill. kroner. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om endringer i statsbudsjettet 2019 under 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som 
hjelp til å dekke høye strømutgifter).

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye 
strømutgifter) i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag 

til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2019 under 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

(ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp 
til å dekke høye strømutgifter) 

I

I statsbudsjettet for 2019 blir det gjort følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

581 Bostøtte

70 Bostøtte, overslagsbevilgning, økes med ................................................................ 274 000 000

fra kr 2 828 591 000 til kr 3 102 591 000 

2412 Husbanken

01 Driftsutgifter, økes med........................................................................................... 2 000 000

fra kr 352 910 000 til kr 354 910 000



   07 MEDIA – 2041 0379

M
IL

JØ

MERKET   TRYKKERI


	Prop. 54 S
	Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)
	1 Innledning
	2 Bakgrunn
	3 Tilråding
	4 Økonomiske og administrative konsekvenser
	Forslag
	til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)
	I



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GAN_Bestroket_11.06.icc)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[07_HiRes]'] [Based on '07_Oslo_HiRes'] [Based on 'GAN_HiRes'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1000 1000]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


