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Bakgrunn
Strømprisene skyter i været. En sørnorsk kunde må

trolig ut med 4 000 kroner mer for strømmen i år enn i
2020, meldte strømselskapet Ishavskraft 5. januar. Nå er
nesten 200 000 personer arbeidsledige, og de har gått
betydelig ned i inntekt. De økte strømprisene kan gjøre
det veldig vanskelig for mange med dårlig råd. Over
124 000 husstander fikk bostøtte i 2020. For mange av
disse er en høy strømregning nå en uoverkommelig
utgift. 

Rødt foreslo i januar 2019 ekstra utbetaling av bo-
støtte på grunn av de høye strømprisene, ment som et
strakstiltak for dem med dårlig råd, basert på at det sam-
me ble gjort etter kuldeperioden i 2010/2011, da både
strømprisene og antall påfølgende inkassosaker økte.
Man hørte da om uføretrygdede som fikk forverret hel-
seplagene sine av kulden og la seg før klokka 18 for å

spare strøm og penger. Sånn skal ingen måtte ha det i
Norge. 

Rødts forslag ble nedstemt med knapt flertall, men i
mars 2019 kom regjeringen etter og ga minst 2 950 kro-
ner ekstra til dem som mottar bostøtte (jf. Prop. 54 S
(2018–2019)). Tiltaket omfattet rundt 90 000 husstan-
der. Dessverre viste det seg at regjeringen ga med den
ene hånden og tok med den andre, da den ekstra bostøt-
ten førte til trekk i andre ytelser. 

Siden regjeringen Solberg overtok i 2013, har antal-
let husstander som mottar bostøtte, falt. I tillegg til å gi
ekstra støtte for å sikre at folk har råd til strømregnin-
gen, må bostøtteordningen utvides til å omfatte flere
husstander. 

Forslag 
På denne bakgrunn fremmes følgende

f o r s l a g :

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nød-
vendig tilleggsbevilgning for en engangsutbetaling av
ekstraordinær bostøtte for å avhjelpe situasjonen for de
som rammes hardest av den kraftige økningen i strøm-
prisene denne vinteren. Bevilgningen skal ikke føre til
trekk i andre ytelser.

19. januar 2021

Bjørnar Moxnes
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