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Høringsuttalelse om forslag til endringer i midlertidig 

lov om stønad til husholdninger som følge av 

ekstraordinære strømutgifter 

Pensjonistforbundet og SAKO (LO-Stats Pensjonistutvalg, Telepensjonistenes Forbund, 

Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, Postens Pensjonistforbund, Politiets 

Pensjonistforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund og Statens Vegvesens 

Pensjonistforbund) viser til høringsbrev om forslag til forlengelse av strømstøtteloven datert 

10.03.2022 og leverer med dette våre innspill til høringen.  

Pensjonistforbundet mener at tiltakene som ligger i den midlertidige strømstøtteloven ikke er 

gode nok for enkelte grupper i samfunnet. Strøm og særlig oppvarming er en livsnødvendig 

tjeneste på linje med mat og vann og er en grunnleggende forutsetning for livsopphold. Når 

regjeringen nå foreslår å forlenge den gjeldende strømstøtten et år utover gjeldende ramme, 

så gir ikke det en udelt trygghet for våre medlemmer. Først og fremst bidrar dette til å øke 

bekymringene blant mange av våre medlemmer, både fordi det gir en indikator på en 

forventning om vedvarende høye prisnivå, men særlig fordi det ikke legges opp til en mer 

helhetlig og langsiktig løsning på problemer av den art vi møtte høsten 2021 med ekstreme 

økninger i prisnivået. 

Store forskjeller krever sosial utjevning 

Pensjonistforbundet har tidligere tatt til orde for å redusere både elavgiften og merverdiavgiften 

direkte via strømregningen. De endringene som er foretatt rundt å redusere elavgiften i 

vintermånedene (og marginalt i årets øvrige måneder) oppleves i realiteten ikke virkningsfulle, 

og med de ekstreme økningene i strømprisene er dette ikke merkbare tiltak for forbrukerne. Vi 

ber regjeringen vurdere ytterligere senkninger i avgiftsnivået på strøm, og se på mulighetene 

for å fjerne eller redusere merverdiavgiften. Vi mener også at regjeringen bør vurdere 

mulighetene for å innføre grenser for makspris på strøm, og vi ser heller ikke at det vil være 

kontroversielt å særlig avhjelpe regningen for de første kilowattimene som benyttes når vi vet 

at det er de fattigste blant oss som har det laveste forbruket. 

Tiltakene beskrevet ovenfor er tiltak som kan gjøres både akutt og midlertidig, og som vil ha 

direkte innvirkning på minstepensjonister og uføre sin evne til å dekke livsnødvendige 

boutgifter, det er utvilsomt behov for flere tiltak særlig for de gruppene som ikke har anledning 

til å øke sine inntekter eller på annen måte redusere utgifter. Vi vet at mange 
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minstepensjonister er blant de mest sparsomme når det handler om strømforbruk, og 

dessverre vet vi at de høye prisene rammer de aller eldste svært hardt -også helsemessig.  

Geografisk utjevning er mulig 

Det er i dag svært stor forskjell på strømregningen til den enkelte forbruker avhengig av 

bosted, til tross for at de midlertidige støtteordningene har ment å utjevne forskjeller fra sted til 

sted. Selv om det i normaltid er mange grunner til å ha særegne regelverk for strømforbrukere 

i de nordligste fylkene, viser det seg at særreguleringene er opphav til forskjeller i de 

tjenestene som er grunnleggende for livsopphold når vi står i en priskrise som det vi har gjort 

gjennom høsten 2021 og nå under vinteren 2022. Akkurat nå tjener de geografiske 

særreguleringene til å skape økonomiske forskjeller mellom folk, fremfor å utjevne de samme 

forskjellene som var det opprinnelige formålet. Pensjonistforbundet mener at når det er mulig å 

fjerne merverdiavgift for en hel landsdel, slik som det har vært praktisert gjennom over et halvt 

århundre, så må dette være et mulig tiltak å gjennomføre for hele landet i krisetid.   

Bostøtte og strømutgifter 

Pensjonistforbundet har i tiden fra oktober 2021 fått svært mange henvendelser fra 

medlemmer og tillitsvalgte som har hatt alvorlige bekymringer både på egne og andres vegne, 

og folk lurer på hva som skjer når de ikke kan betale regningene sine. Strømkrisen har for 

uføre, minstepensjonister og andre med lav inntekt vært en sterk påkjenning og vi er redd for 

at økonomiske bekymringer vil eskalere til helseproblemer. Pensjonistforbundet mener at et 

vedtak om forlenging av den midlertidige strømstøtteloven ikke kan fattes før det også 

foreligger garantier om økt strømstøtte og forlengelse av de midlertidige endringene i 

bostøtteregelverket. 

Pensjonistforbundet mener at det er vanskelig å se for seg at en forlenging av det midlertidige 

regelverket kan bidra til å dempe de store bekymringene rundt husholdningsøkonomi hos 

lavinntektsgrupper. Slik strømstøtten er utformet skiller den ikke mellom husholdninger basert 

på økonomi og betalingsevne, dette til tross for at alle har et strømbehov, men folk har svært 

ulik husholdningsøkonomi. For de med aller svakest økonomi har regjeringen søkt løsninger 

blant annet ved å midlertidig øke inntektsgrensene for bostøtte, slik at flere kan motta stønad 

til boutgifter, og i tillegg er det gjennom bostøtteordningen bevilget ekstra midler som direkte 

skal dekke strømutgifter til husholdninger med høye boutgifter og lave inntekter.  

Pensjonistforbundet følger nøye med på arbeidet som gjøres rundt bostøtteregelverket og vi 

ønsker at bostøtten skal være en trygg, forutsigbar ordning som tar vare på folk og bygger opp 

gode bosituasjoner for de som har svak økonomi, det er vanskelig å drive frem en god og 

langsiktig boligsosial politikk dersom virkemidlene er akutte og uforutsigbare. Selv om vi har 

forståelse for at bostøtteordningen er en enkel vei å kanalisere krisetiltak gjennom, mener vi at 

bostøtten ikke skal være en krisepost. Etter ulike tiltak med strømstøtte i enkelte måneder, 

hevede inntektsnivåer i enkelte måneder og ekstratiltak som følge av permitteringer under 

pandemien er det nå slik at mange ikke vet fra måned til måned om de vil motta bostøtte, og 

på denne måten har bostøtten aldri vært mer uforutsigbar enn akkurat nå. Dette gjelder uføre, 
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minstepensjonister og en rekke andre lavinntektsgrupper, oftest de som ikke eier sin egen 

bolig.  

Vi ber om at det kommer lovnader om tryggere økonomiske rammeverk til de som har aller 

minst og tåler svingninger i økonomien dårligst. Vi ber regjeringen om å skille mellom kritisk og 

livsnødvendig sosial infrastruktur og sosial beredskap i krisesituasjoner. 

 

 

Vennlig hilsen 

For Pensjonistforbundet 

  

Arne Halaas  

Generalsekretær 

Margrethe Gaassand  

Rådgiver bolig og tilgjengelighet  

 

 


