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NOTAT 
 
 

Asker 14. september 2022 

 
 
Behov for strømstøtte til næringslivet 
 
Asker Næringsforening reagerer på hvordan næringslivet blir omtalt nå temaet strømstøtte 
diskuteres. Det gis enkelte ganger inntrykk av at næringslivet «går så det suser» og at ledere og eiere 
tar ut store bonuser og utbytter.  
 
Dette bildet stemmer ikke med den oppfatning vi har etter å ha mottatt flere henvendelser fra et 
næringsliv som arbeider med å komme seg ut av krisen pandemien skapte og blir møtt av en ny krise 
som påvirker kostnadene på en krevende måte. For mange små og mellomstore bedrifter er 
kostnadsøkningen på strøm en trussel mot lønnsomheten og dette truer i mange tilfeller den 
fremtidige driften hvis kostnadsøkningen/kostnadsnivået vedvarer. 
 
Det har vært uttrykt at konkurs er den del av et normalt næringsliv, og det stemmer nok, men dette 
er ikke en normal situasjon. Dette er en krise som etterfølger en annen krise, pandemien. Svært få 
små og mellomstore bedrifter har en strategi som inkluderer flere års kriseberedskap. De fleste 
bedriftene som sliter i dag, er sunne og levedyktige i en normalsituasjon. Det viktigste vi kan gjøre er 
å ta vare på de eksisterende, sunne arbeidsplassene samtidig som det og skapes nye. Dette gjøres 
best ved å ta vare på eksisterende bedrifter og samtidig legge til rette for gründerskap. 
   
Dersom bedriften må redusere sin drift eller enda verre legge ned driften så vil dette naturlig nok 
redusere antall arbeidsplassene og dermed sysselsettingen. Mange bedrifter har nettopp vært 
igjennom en krevende rekrutteringsprosess etter pandemien og de vil nødig gjennomgå det samme 
en gang til. Denne gangen er sjansen for at driftsreduksjonen blir fatal for bedriften. Et næringsliv i 
omstilling etter en krise trenger forutsigbare rammevilkår. Det som skjer nå, lammer næringslivet og 
stopper omstillingsprosessen. 
 
Det haster med å få på plass støtteordninger som treffer næringslivet, spesielt de små og 
mellomstore bedriftene. Dette er den største gruppen i norsk næringsliv. 
 
Asker Næringsforening har gjennomført en spørreundersøkelse blant 42 av sine medlemmer for å 
undersøke behovet for strømstøtte til næringslivet i Asker. 
 
Medlemsbedriftene er jevnt spredt over ulike bransjer, og representerer både små, mellomstore og 
store bedrifter. 
 
Over 50% av bedriftene har allerede problemer basert på den høye strømprisen og hos nesten 60 
prosent har strømprisen påvirket driften. Over 70% anser økningen i driftskostnaden som alvorlig for 
bedriften. For over 70% av respondentene innebærer dette alvorlige tiltak som redusert drift, 
permittering av ansatte, oppsigelser og i verste fall nedleggelse av driften. 
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Undersøkelsen svarer ikke på hvilken form for strømstøtte som foretrekkes av den enkelte bedrift, 
men flertallet ønsker seg en modell lik den som i dag benyttes hos private husholdninger eller  
 
 
fastpris. Ingen av bedriftene ønsker seg en låneordning eller en løsning med utsatt betalingsfrist. 
Dette vil bare forskyve problemet og vil ikke ha betydning for bedriften. 
 
Det er kun 7 % av bedriftene som har fastprisavtale, og for ca 17 % av bedriftene har for øyeblikket 
prisen på strøm ikke direkte betydning fordi kostnaden ligger i deres leieavtale. Det er likevel 
forventet at avtaler på sikt vil endres og at det likevel vil få betydning på et senere tidspunkt. 
 
Det er verdt å merke seg at over 70% av bedriftene har gjennomført energibesparende tiltak og 43 % 
planlegger å gjennomføre tiltak i fremtiden. 
 
Denne undersøkelsen dekker kun 42 bedrifter i Asker og er nødvendigvis ikke representativ for hele 
næringslivet i Asker. Den gir likevel innsikt i at situasjonen er krevende og alvorlig for flere bedrifter 
og at de ikke kjenner seg igjen beskrivelsen av at det går så det suser. 
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