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Vurdering av Dokument 8:91 S (2020-2021) Representantforslag fra 
stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ekstra bostøtteutbetaling på 
grunn av høye strømpriser 

Kommunal- og forvaltningskomitéen har i brev 22. januar bedt om min vurdering av nevnte 

forslag.  

Jeg har forståelse for forslagsstillerens bekymring, og viser til at regjeringen våren 2019 

foreslo en slik ekstraordinær utbetaling på bakgrunn av langvarig høye kraftpriser.  

Selv om vi har sett en økning i strømpriser de siste ukene, er nivået ikke uvanlig høyt for 

årstiden. Prisene var i 2020 rekordlave, og i motsetning til for to år siden, er magasinene nå 

godt fylt. Det gir forventninger om priser på normalt nivå fremover. Jeg mener derfor at det 

per i dag ikke er riktig å gjøre en ekstraordinær utbetaling av bostøtte. Regjeringen følger 

imidlertid nøye med på utviklingen, og vil ta initiativ til avhjelpende tiltak dersom det oppstår 

behov for det. 

Forslagsstilleren viser til den høye ledigheten som for en stor del skyldes koronasituasjonen. 

Bostøtten er strengt behovsprøvd, og de fleste som nå er permittert på grunn av 

smitteverntiltak, vil fortsatt ha ytelser fra NAV som er for høye til at bostøtte blir aktuelt. 

Dersom situasjonen gjør det nødvendig, mener jeg likevel ekstra bostøtte kan være et godt 

og målrettet tiltak for dem som er aller vanskeligst stilt. 

Forslagsstiller legger opp til at en ekstrautbetaling ikke skal medføre kutt i andre ytelser, 

herunder økonomisk sosialhjelp fra kommunen. Jeg mener det vil være uheldig å legge en 

slik føring på kommunenes skjønn i tildelingen av økonomisk stønad. En eventuell 

ekstrautbetaling skal gå til å dekke økte utgifter. De samme utgiftene er samtidig en del av 

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite 

0026 OSLO 

0026 OSLO 

Deres ref Vår ref 

21/533-5 

Dato 

9. februar 2021

VEDLEGG



 

 

Side 2 
 

grunnlaget når kommunen vurderer økonomisk stønad. Det er uhensiktsmessig og urimelig 

at det offentlige skal dekke slike utgifter to ganger. 

 

Komitéen bør være oppmerksom på at en eventuell ekstraordinær bostøtteutbetaling vil 

medføre administrative kostnader. Utbetalingen for to år siden ble muliggjort ved å gjøre 

tilpasninger i Husbankens bostøttesystem. Disse lå imidlertid i en del av systemet som 

senere er skiftet ut. Av den grunn vil Husbanken måtte gjøre nye tilpasninger, og det vil 

måtte påregnes kostnader til dette. 

 
Jeg viser for øvrig til at regjeringen har oppnevnt en ekspertgruppe som skal gjennomgå den 
statlige bostøtteordningen. Blant spørsmålene de skal vurdere, er om og eventuelt  

hvordan endringer i strømpriser i større grad kan reflekteres i nivået på bostøtte. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Nikolai Astrup 
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