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Mere varmehjælp
Europa er ramt af en fossil energikrise. Krigen i Ukraine har skabt øget usikkerhed om energipriserne, og de
høje energipriser forventes at fortsætte. Det understreger behovet for, at tempoet i gasudfasningen øges.
Vi skal af med den sorte gas hurtigt. Både for klimaets, energiuafhængighedens og danskernes pengepungs
skyld.
Aftaleparterne blev med Aftale om målrettet varmecheck og udfasning af sort varme enige om, at
danskernes varme skal være helt grøn. Herunder, at der skal arbejdes for et stop for nyinstallation af gasfyr
og en hurtigere udfasning af eksisterende fyr. Men uanset hvor meget tempoet i gasudfasningen og
fjernvarmeudrulningen øges, kan husholdningernes gasfyr ikke udskiftes med grøn fjernvarme fra den ene
dag til den anden. Derfor er der behov for en øget håndsrækning til de danskere, der er hårdt ramt af høje
energipriser. Denne aftale fokuserer kun på denne udfordring, da der skal handles hurtigt for at kunne nå at
få lovgivningen på plads. Aftaleparterne er samtidigt enige om at mødes snart igen og forhandle om de
konkrete tiltag for at komme af med gassen. Parterne vil samles i uge 14 og drøfte udmøntning af de
afsatte puljemidler.
Parterne er enige om at afsætte yderligere 1 mia. kr. til øget varmehjælp. Konkret hæves beløbsgrænsen til
en samlet årlig indkomst (personlig indkomst og positiv nettokapitalindkomst) på maksimalt 650.000 kr.
efter AM-bidrag (706.000 kr. før AM-bidrag). Hertil hæves checken til 6000 kr. Samlet set vil skønsmæssigt
omkring 419.000 husstande modtage checken. Aftaleparterne noterer sig, at der er usikkerhed omkring det
endelige antal modtagere, da omfanget først kendes præcist efter dataarbejdet.
For at styrke den økonomiske håndsrækning yderligere er aftalepartierne endvidere enige om, at forhøje og
forlænge den ved akt 172 afsatte pulje til økonomisk hjælp som følge af ekstraordinært høje varme- og
elregninger. Kommuner kan søge puljen for at få dækket direkte merudgifter til f.eks. personligt tillæg til
pensionister og enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere. Puljen forlænges således, at der kan udbetales
tilskud til kommunernes hjælp til målgruppens energi-udgifter frem til udgangen af vintersæsonen
2022/23, det vil sige varme- og eludgifter til og med den 30. april 2023. Samtidig forhøjes puljen med
yderligere 100 mio. kr., så den samlede ramme udgør 200 mio. kr. Med forlængelsen af puljen understreger
aftalepartierne behovet for at kommunerne aktivt anvender de eksisterende ordninger til at hjælpe udsatte
borgere, som rammes af de usædvanligt høje energipriser.
Kommunerne rammes lige nu også af høje varmeregninger til egne skoler, institutioner mv. Derfor noterer
aftalekredsen sig, at kommunernes serviceramme pris- og lønreguleres i forbindelse med de årlige
økonomiforhandlinger, og at udgifter til energi mv. indgår i opgørelsen af pris- og lønudviklingen.
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Udbetaling
Varmechecken bliver udbetalt august og september. Derudover vil der være en opsamlingsrunde, som
forventes at ligge i april 2023, for at håndtere eventuelle myndighedsfejl, hvilket betyder, at nogle danskere
kan modtage den senere.
Finansiering
Aftalepartierne er enige om at håndtere udgifterne til en udvidelse af varmechecken i 2022 ved at lempe
finanspolitikken i 2022.
Forøgelsen af puljen til økonomisk hjælp som følge af ekstraordinært høje varme- og elregninger
finansieres på samme måde som den oprindeligt afsatte pulje ved en nedskrivning af reserven til midtvejsog efterregulering af det kommunale bloktilskud.
Aftalens karakter
Varmechecken forventes implementeret ved hastelovforslag og tillægsaftalens justeringer til varmechecken
implementeres i dette lovforslag.
Aftalen har karakter af en stemmeaftale, idet partierne forpligter sig til at stemme for de lovforslag og
bevillingsmæssige hjemler, der udmønter aftalens indhold. Aftaleparterne står derfor frit, når den
nødvendige lovgivning er vedtaget.

