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Til 

Folkehøgskolene 

Folkehøgskoleorganisasjonene 

Folkehøgskolebladene 

FHSR-rundskriv 18/22 

Oslo, 16.09.2022 

 

Strømstøtteordninger 

Av våre 85 folkehøgskoler er det 54 skoler som er innenfor strømprisområdene som har opplevd 

svært høye priser på elektrisitet dette året. 31 skoler er omfattet av ordningen for frivillig sektor. 7 

skoler er offentlig drevet. 16 skoler er ikke omfattet av noen ordning. I dag la Regjeringen fram et 

nytt forslag til strømstøtte for næringslivet. Denne ordningen er ikke vedtatt i Stortinget og kan bli 

justert, men vi oppfordrer de folkehøgskolene som i dag ikke får strømstøtte til å regne ut egen 

strømintensitet og foreta en energikartlegging. Det er også foreslått en lånegarantiordning.  

 

1. Strømstøtteordning for frivillig sektor:  
I vår la Kulturdepartementet fram en strømstøtteordning for virksomheter knyttet til 

Frivillighetsregisteret. Ordningen får dekket 80% av prisforskjellen mellom 70 øre pr Kwt og den 

månedlige gjennomsnittsprisen. 31 av de 54 folkehøgskolene er omfattet av denne ordningen. I 

sommer ble ansvaret for utbetalinger over denne ordningen overført til Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/ Unntatt fra denne ordningen er virksomheter som 

driver med lovpålagte oppgaver. Folkehøgskole er ikke lovpålagt oppgave, vi forutsetter derfor at de 

31 skolene som søker tilsynet vil få støtte. Se forskriften om strømstøtteordningen for frivillig sektor 

her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-07-01-1283?q=str%C3%B8mst%C3%B8tte 

 

2. Strømstøtteordning for næringslivet:  
Ordningen gjelder for bedrifter med minst 3 pst. Strømintensitet første halvår 2022, målt som 

faktiske strømkostnader som andel av omsetning i denne perioden. Vi forutsetter at tilskudd ikke 

defineres som omsetning og regner derfor med at så å si alle folkehøgskolene er omfattet av 

ordningen.  

 

Bedre fastprisavtaler  
Ordningen består av flere elementer, herunder endringer i skattereglene som skal gjøre det mer 

gunstig for kraftselskapene å tilby gunstige fastprisavtaler. Vi oppfordrer derfor alle folkehøgskoler å 

gå i dialog med kraftselskapene for å forhandle frem bedre avtaler, herunder sjekke ut flere ulike 

leverandører for å få den beste avtalen. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/3-milliarder-til-a-

trygge-arbeidsplasser-og-forsterke-energiomstillingen/id2927769/ 

Energitilskuddsordningen 
Regjeringen etablerer også en ny søknadsbasert og rammestyrt ordning administrert av Enova. 

Bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet (faktiske strømkostnader som andel av omsetningen) 

https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-07-01-1283?q=str%C3%B8mst%C3%B8tte
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/3-milliarder-til-a-trygge-arbeidsplasser-og-forsterke-energiomstillingen/id2927769/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/3-milliarder-til-a-trygge-arbeidsplasser-og-forsterke-energiomstillingen/id2927769/
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kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak. (Vi forutsetter da at 

tilskudd ikke defineres som omsetning)  

 

Energikartlegging 

Bedrifter som gjennomfører energikartlegging i oktober/november vil kunne få dekket inntil 25 

prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-desember 2022, mens bedrifter som i 

tillegg velger å investere i enøktiltak vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. I tillegg 

kommer enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. Dette vil i stor grad dreie seg om 

tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler. Makstaket 

for hvor mye en bedrift kan få er 3,5 millioner kroner. 

Vi anbefaler alle folkehøgskolene til å gjennomføre energikartlegging – også for de skolene som ikke 

faller inn under denne ordningen.  

Lånegarantiordning 
Staten vil også garantere for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en 

akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter. Lånegarantiordningen vil åpne i november 

og vare til utpå våren 2023, forutsatt godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA). 

 

Les alt om det nye forslaget her:  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/3-milliarder-til-a-trygge-arbeidsplasser-og-forsterke-

energiomstillingen/id2927769/ 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen Folkehøgskolerådet 

 

 

Einar Opsvik /s/        Anne Tingelstad Wøien /s/ 

leder          daglig leder  
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