
 

 

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. Videre vises det supplerende tildelingsbrev av 23. juni 

2022 hvor strømstønadsloven ble forlenget slik at den gjelder energibruk til og med mars 

2023, jf. Prop. 70 L (2021-2022) og Innst. 250 L (2021-2022) og bevilgningsmessige 

konsekvenser av forlengelse av strømstønadsordningen for 2022, jf. Prop. 77 S (2021-2022) 

og Innst. 251 S (2021-2022). Olje- og energidepartementet har fastsatt midlertidig forskrift 

om strømstønad. 

Gjennom behandlingen av Prop. 144 L (2021-2022) har Stortinget vedtatt å øke stønads-

graden i strømstønadsordningen for husholdninger fra 80 til 90 prosent for strømforbruk i 

september 2022, jf. Innst. 18 L (2022-2023).  

Bevilgningsmessige konsekvensener av økt stønadsgrad for september 2022 og som følge av 

økte anslåtte strømpriser, ble fremmet i Prop. 142 S (2021-2022) og behandlet av Stortinget 

5. oktober 2022, jf. Innst. 20 S (2022-2023). 

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/SF/forskrift/2022-01-21-103?q=forskrift%20str%C3%B8mst%C3%B8nad
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-01-21-103?q=forskrift%20str%C3%B8mst%C3%B8nad


Supplerende tildelingsbrev til Norges vassdrags- og energidirektorat for 2022 -  

Reguleringsmyndigheten for energi 

 

2 

 

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 72 600 000 1 400 000 74 000 000 

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

75 Stønad til husholdninger for ekstraordinære 

strømutgifter, overslagsbevilgning 16 885 000 000 17 915 000 000 34 800 000 000 

 

Tildelingen under post 26 er økt med 1,4 mill. kroner som følge av virkningen av 

lønnsoppgjøret i 2022, jf. Prop. 128 S (2021–2022) og Innst. 466 S (2021–2022) -

(Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2022 m.m.). Denne 

bevilgningsøkningen vil bli innarbeidet i kolonnen for bevilgning i statsregnskapet. 

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

Prop. 144 L (2021-2022) og Innst. 18 L (2022-2023).  

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. 

 

Vedlegg: Regelverk for stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter  

(kap. 1820, post 75)  


