
 

 

Supplerende tildelingsbrev til  
Norges vassdrags- og energidirektorat for 2022 - 
Reguleringsmyndigheten for energi  

1 Innledning 
Det vises til supplerende tildelingsbrev for 2022 av 31. januar 2022. I punkt 4 beskrives den 

midlertidige stønadsordningen til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter 

vinteren 2021/2022. Videre vises det til supplerende tildelingsbrev av 16. mars 2022 

vedrørende økt stønadsgrad og utvidelse strømstønadsordningen til å gjelde fellesmålt 

husholdningsforbruk i boligselskap. 

I Prop. 70 L (2021-2022) er det foreslått endringer i midlertidig lov av 22. desember 2021 om 
stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven), jf. 
Innst. 250 L (2021-2022). Det foreslås at strømstønadsloven forlenges slik at den gjelder 
energibruk til og med mars 2023. Gjennom behandlingen av Prop. 70 L (2021-2022) har 
Stortinget vedtatt å forlenge strømstønadsordningen for husholdninger slik at den gjelder 
energibruk til og med mars 2023, jf. Innst. 250 L (2021-2022). Loven ble 29. april 2022 

endret til å gjelde energibruk fra og med desember 2021 til og med mars 2023. På bakgrunn 
av ovennevnte forlenget Olje- og energidepartementet samme dag midlertidig forskrift av 21. 

januar 2022 nr. 103 om strømstønad tilsvarende. 

Bevilgningsmessige konsekvensener av forlengelse av strømstønadsordningen for 2022, ble 

fremmet i Prop. 77 S (2021-2022) og behandlet av Stortinget 8. april 2022, jf. Innst. 251 S 

(2021-2022). Gjennom Stortingets behandling ble dekningsgraden i strømstøtteordningen for 

husholdningene økt til 90 pst. for strømforbruket i oktober, november og desember 2022. 

RME er gitt i oppdrag å forvalte ordningen og er ansvarlig for tildeling av stønad via det 

enkelte nettselskap og for tilsyn med ordningen, herunder oppfølging og kontroll.  

2 Rapportering og resultatoppfølging 
Det vises til frister og datoer for rapportering som er angitt i tildelingsbrevet til NVE og 

tidligere oversendt supplerende tildelingsbrev.  

Stønad til husholdninger for ekstraordinære strømutgifter 

RME bes særskilt om å rapportere på mål og måloppnåelse for stønad til husholdninger for 

ekstraordinære strømutgifter i tråd med kriteriene for måloppnåelse som er beskrevet i 

Prop. 45 S (2021-2022) og regelverk nedfelt i lov og forskrift, jf. Prop. 44 L (2021-2022) og 

Innst. 102 L (2021-2022).  

Stønadsordningen skal evalueres, blant annet når det gjelder måloppnåelse, ressursbruk og 

gjennomføring. 

  

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-01-21-103
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-01-21-103
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3 Budsjettildeling 
Endringen har følgende virkning for Reguleringsmyndigheten for energi sine disponible 

budsjettrammer for 2022: 

 

Kap./post 

 

Betegnelse 

Tidligere  

tildelt 

 

Endring 

Disponibelt 

2022 

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat    

26 Reguleringsmyndigheten for energi 70 900 000 1 700 000 72 600 000 

73 Tilskudd til utjevning av overføringstariffer 20 000 000 - 20 000 000 

75 Stønad til husholdninger for ekstraordinære 

strømutgifter, overslagsbevilgning 9 200 000 000 7 685 000 000 16 885 000 000 

 

Tildelingen under post 26 er økt med netto 1,7 mill. kroner, hvorav 2 mill. kroner er knyttet til 

økte utgifter til administrasjon av stønadsordningen, jf. Prop. 77 S (2021-2022) og Innst. 251 

S (2021-2022). Det vises for øvrig til punkt 4 om forslag til bevilgningsendringer. 

Videre er tildelingen redusert med 0,3 mill. kroner knyttet til forventede budsjettgevinster fra 

endrede jobbreisevaner som følge av pandemien, jf. Prop. 115 S (2021-2022) og Innst. 450 S 

(2021-2022) som ble behandlet 17. juni. Pandemien har medført økt bruk av digitale møter og 

gitt statlige virksomheter en mulighet til å redusere reiseomfanget både på kort og lang sikt. 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har gjennomført en spørreundersøkelse 

blant statlige virksomheter, som viser at mange virksomheter vil ha varig redusert reise-

aktivitet fremover. Redusert reiseaktivitet vil både redusere reiseutgifter i virksomhetene og 

spare reisetid for de ansatte. Selv om reiseaktiviteten er høyere nå enn under pandemien, vil 

nivået på reiseaktiviteten trolig være varig redusert. I Saldert budsjett 2022 er det hentet ut 

gevinster tilsvarende om lag 7 pst. av reiseutgiftene slik de var før pandemien. Det legges nå 

opp til å hente ut en større del av virksomhetenes gevinster fra sparte reiseutgifter enn det som 

ble vedtatt i Saldert budsjett 2022. Det er lagt til grunn et samlet gevinstuttak i andre halvår 

2022 på 15 pst. av reiseutgiftene slik de var før pandemien. 

Post 75 er en overslagsbevilgning for midlertidig stønadsordning for ekstraordinære 

strømutgifter i 2022. Stønadsordningen og regelverk fastsettes i lov som en rettighetsbasert 

ordninger, jf. Prop. 44 L (2021–2022) og Innst. 102 L (2021-2022), Prop. 50 L (2021-2022) 

og Innst. 118 L (2021-2022) og Prop. 70 L (2021–2022) og Innst. 250 L (2021-2022).  

Bevilgningsbehovet for 2022 følger av regelverk fastsatt i denne lov og forskrift, jf. vedlegg 

2. Regelverk for stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (kap. 

1820, post 75). 

Stønadsordningen skal forvaltes i tråd med Reglement og Bestemmelser om økonomistyring i 

staten, jf. kap. 7 om forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner.  

Under henvisning til ovennevnte og Reglement for statlig økonomistyring §§ 7 og 8, vil Olje- 

og energidepartementet med dette meddele at RME tildeles og gis adgang til å disponere de 

bevilgningene som er beskrevet i dette brevet for 2022. 
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4 Forslag til budsjettendringer mv. 
Forslag om endringer på utgiftssiden må fremmes for departementet innen 20. september 

2022 for andre halvår. Dette gjelder spesielt ordningen for strømstønad, jf. kap. 1820, post 75. 

RME kan samtidig ta opp vurderinge av ressursbehovet i 2022 når det gjelder administrasjon 

av ordningen og budsjettbehovet under post 26. 

 

Vedlegg 2: Regelverk for stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter  
(kap. 1820, post 75)  
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