
I Asker bor det 47.369 
arbeidstakere. Det finnes 
også 3.195  virksomheter 
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.

Før påske ble Asker Næringsforening nedringt 
av fortvilte bedrifter som lurte på hvilke krav 
og rettigheter de har i disse koronatider, og 

hvordan de skal manøvrere seg rundt i ulike tiltak og 
hjelpepakker. Da tok de grep. – Vi ringte til flere av 
medlemmene våre som har god kompetanse på juss, 
økonomi og bedriftsrådgivning, og de sa seg villige til 
å stille opp på en dugnad for å hjelpe andre. I løpet 
av to dager var vår nye Rådføringskanal på bena, 
forklarer konstituert daglig leder i Asker Nærings-
forening, Hilde Thorud. 
 
Tilgjengelig for alle
Thorud understreker at tjenesten ikke bare er for 
Næringsforeningens medlemmer. – Vi er også 
en del av en dugnad, så alle små og mellomstore 
Askerbedrifter kan sende spørsmål de måtte ha om 
hvordan de skal rå seg i den pågående koronakrisen 
til kontakt@askern.no, og så formidler vi videre til 
den som sitter med relevant kompetanse.  
Konsultasjoner via e-post og telefon er gratis,  
og så enes man om eventuell rådgivning og kostnad 
for merarbeid utover det. 

Ekstra gründerstøtte
Noen som er vant til å ha hodet fullt av spørsmål, 
er gründere, men selv for dem kan det bli for mye 
av usikkerhet og bekymringer i disse dager. – For 
en gründerbedrift er det et være eller ikke være å få 
tak i kunder, og i disse dager er det ekstra vanskelig, 
påpeker Bjørn Langvik som driver Etablerertjenesten 
i AskersHus Næringshage. Mange gode gründeri-
deer står i fare for å gå tapt nå, og for å gi en ekstra 
hånd gjør dermed Etablerertjenesten i både Asker og 
Bærum en iherdig innsats. – Vi ringer rundt til hver 
av de 250 gründerne som har vært i kontakt med oss 
for veiledning det siste året, for å høre hvordan det 
går. Men tidligere kontakt er ingen forutsetning for 
å få hjelp. – Alle gründere i Asker og Bærum kan ta 
kontakt med oss på etablerer@akershus.no for gratis 
rådgivning. Vi samarbeider også tett med den nye 
Rådføringskanalen til Asker Næringsforening, så hvis 
man tar kontakt der og forklarer at man er gründer, 
vil henvendelsen gå videre til oss, og vi vil hjelpe. 

Når gode råd er som aller viktigst
Det er utfordrende å drive en bedrift når verden står på hodet, enten man er 
gründer eller godt etablert. Da er det godt det finnes steder man kan be om råd. 
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Kunnskap, nettverk, telefon og tastatur er nyttige verktøy når (f.v.) 
Hilde Thorud fra Asker Næringsforening og Bjørn Langvik og Fredrik 
Brodtkorb fra AskersHus Næringshage skal hjelpe både gründere og 
etablerte bedrifter i en tung tid.


