
I Asker bor det 47.369 
arbeidstakere. Det 
finnes også 3.195 virk-
somheter med ansatte, 
hvorav 3.033 av dem har 
 mindre enn 50 ansatte. 
I følge en nylig gjennom
ført undersøkelse av 
NHO, frykter 47 prosent 
av små bedriftene å gå 
konkurs som følge av 
koronakrisen.

Koronaviruset utfordrer oss globalt, nasjonalt og 
lokalt, og vil få store ringvirkninger og konsekvenser 
for samfunnet, næringslivet, arbeidstakere og innbyg-
gere i årene som kommer. Arbeidsledigheten har per 
1. april steget til i overkant av 10 prosent, både for 
Norge, og for Asker kommune. Slik situasjonen er, 
må lokalsamfunnet stå sammen. Dette er den første 
av flere saker i en kampanje fra næringslivet med 
støtte fra Asker kommune, laget for å bidra til at små 
og store bedrifter kan dele gode eksempler og sol-
skinnshistorier som inspirasjon og hjelp til å komme 
seg gjennom koronakrisen. 

Rammer mange
– Vi er ydmyke for at dette er en krise som rammer så 
mye større enn vi kunne ant i begynnelsen, påpeker 
Conradi. – Det kommer bedre tider igjen, men akkurat 
nå ser vi permitteringer og bedrifter som står i fare for 
å knekke ryggen. Samtidig ser vi bedrifter som klarer 
å snu seg rundt, og som får hjulene til å gå rundt med 
kreative løsninger og stå-på-vilje, sier Conradi.

Tiltak
– Vi har satt i gang en rekke tiltak som skal bidra til 

at bedrifter og ansatte skal komme seg over kneika, 
sier næringssjef  i Asker kommune, Asbjørn Flo. 
– Tiltakene må ses i sammenheng med statlige og 
fylkeskommunale tiltak, og er både kortsiktige og 
langsiktige. Kontantstøtte er viktigst nå, men det er 
også viktig for bedriftene å vite at de har tryggere 
tider i vente. Og her kommer Flo med en direkte 
oppmuntring til hver og en av oss: – Har du et 
60-årslag under planlegging for høsten? Si fra allere-
de nå. Kontakt hotell og catering og legg planer. Det 
er gull verdt for en bedriftseier å vite at det finnes lys 
i tunellen.

Dugnad
Lene Conradi er enig. – I tillegg til offentlige tiltak er 
det viktige at hver enkelt bidrar, for dette er en dug-
nad. Mange opplever selv økonomisk usikkerhet nå, 
men har du mulighet, så tenk lokalt når du skal bruke 
penger. Kjøp en kaffe når du er på tur i nabolaget, og 
gjør innkjøpene lokalt. Oppdager du en lokal skatt, 
en bedrift med et kreativt produkt, noen som gjør 
en ekstra innsats for at bedriften skal overleve? Del i 
sosiale medier og bidra til at folk får vite om det. Alle 
kan hjelpe til!

Alle kan bidra
– Mange ansatte og bedrifter opplever tøffe tider nå. Kreative gründere 
og bedriftseiere står på, og vi må alle bidra for at de skal overleve, fastslår 
ordfører i Asker, Lene Conradi. 

Ordfører i Asker, Lene Conradi, og næringssjef 
i kommunen, Asbjørn Flo, maner til dugnad 
for lokalt næringsliv. Foto: Vibeke Glosli
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