
Styrets beretning 
 
Asker Næringsforening ble formelt opprettet på ekstraordinært årsmøte 22. januar 2020. Asker 
Næringsforening er en sammenslåing av Hurum Næringsråd, Røyken Næringsråd og Asker 
Næringsråd. 
 
De tre næringsrådene var ulike i organisering. Det er gjennomført oppbygging av en ny organisasjon 
og ny daglig leder er tilsatt. Videre er det gjennomført integrering av regnskap, opprettet ny nettside 
og CRM system. Medlemsaktiviteter og prosjekter har blitt gjennomført samtidig med en kraftig 
omstilling tilknyttet Covid-19 pandemien. Samarbeidet med Asker kommune har vært meget godt. 
Oppsummert har året vært krevende, men styret er godt fornøyd med næringsforeningens resultater 
og vil rette en takk til de ansattes for deres engasjement.  
 
Innsats og fokus fra styret og administrasjonen har vært knyttet til prosessene rundt etablering og til 
å gi gode høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I tillegg har initiering og 
gjennomføring av medlemsmøter, arrangementer og etablering av ulike forum og fagråd, hatt stort 
fokus. Det har vært rettet spesielt søkelys på en videreføring av temaet bærekraft som er sentralt 
område for Asker kommune. 
 
Covid-19 pandemien har påvirket alle prosesser. Næringsforeningen har gått fra å være en aktiv 
arena for fysisk relasjonsbygging til å bli en digital aktør. Dette har påvirket arbeidet og spesielt 
møteplassene. Under pandemien har næringsforeningen bistått et kriserammet næringsliv med 
rådgivning gjennom Rådføringskanalen, samt bistått Asker kommune i arbeidet med å informere og 
støtte lokalt næringsliv.. Tiltakspakkene Asker kommune har gitt til lokalt næringsliv er i stor grad 
blitt utformet og gjennomført i et nært og godt samarbeid med næringsforeningen. 
 
JobbAsker var et prosjekt som fikk mye medieomtale i mai 2020. Prosjektet skal legge grunnlag for et 
overordnet program for mangfold og inkludering i Askers næringsliv. På grunn av en uklar 
prosjektmodell, ble det gjennomført en reorganisering av prosjektet og tilsatt ny prosjektleder i NAV 
Asker.  
 
Asker Næringsforening har i 2020 vært en av leverandørene til Etablerertjenesten for kommunene 
Asker og Bærum. I tillegg til veiledning for gründere har næringsforeningen arrangert ulike 
gründerkurs. 
 
Asker Næringsforening har fullt ut gjennomført samarbeidsavtalen med Asker kommune, men mye 
av arbeidet har vært tilpasset Covid-19 situasjonen.  

Asker Næringsforening har startet arbeidet med å etablere bransjenettverk. Dette vil på sikt gi 
næringslivet verdi i form av felles kontaktpunkt mellom Asker kommune og næringslivet, samt økt 
faglig samarbeid og nettverksutvikling. Eiendomsforum ble etablert i desember 2020. Det deltok 16 
bedrifter på etableringsmøtet. Første prosjekt er oppfølging av byggesaker i Asker kommune. Her er 
det fortsatt et betydelig potensial for å øke kvalitet og forutsigbarhet på området plan og byggesak. 
Dette vil få stort fokus fra næringsforeningen i tiden som kommer. 

Asker Næringsforening har videreført arbeidet med nettverk for bærekraft. I 2019 ble det innvilget 
prosjektmidlermidler fra Viken fylkeskommune til videreføring av nettverket og til gjennomføring av 
et program for å stimulere til økt satsning på bærekraft hos små og mellomstore virksomheter. 
Næringsforeningen engasjerte KPMG Pure Sustainability for å gjennomføre et kompetanseprogram 
for SMB i Asker. Gjennomføringen av kompetanseprogrammet ble pga pandemien utsatt til 2021 og 
er nå i gang.  



Den årlige Nettverksdagen ble avlyst av pga pandemien, men det har blitt gjennomført mange 
digitale frokost -og informasjonsmøter for medlemmene. 

Asker Næringsforening har gitt tydelige innspill både til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 
Det er gjennomført dialogmøter med Asker kommune og næringslivet. Næringsforeningen har også 
levert et utvidet dokument knyttet til utviklingen for enkelte områder, med søkelys på lokalsentre og 
næringsområder. Videre har vi gitt tydelige innspill til Asker kommunes temaplan for næring. Det har 
vært viktig å få frem betydningen av at planen må være ubyråkratisk, konkret og gjennomførbar. 

Asker Næringsforening har gjennomført oppgaven som sekretariatfunksjon for Billingstad 
Grunneierforening og for Røyken Næringspark. 

Styret mener at samarbeidet med Asker kommune har vært godt i 2020. Den viktigste forutsetningen 
for dette samarbeidet er en felles forståelse av de næringsmessige utfordringene i kommunen. 

Asker Næringsforening har kommet godt igjennom året. Foreningen har hatt ekstraordinære og helt 
nødvendige kostnader knyttet til oppstart og reorganisering. I tillegg har inntektsgivende aktiviteter 
blitt redusert pga pandemien.  

Driftsresultatet for 2020 er negativt med 255 436,-. Dette er et resultat styret er godt fornøyd med 
når alle forhold tas i betraktning. Næringsforeningens likviditet er tilfredsstillende. 

Med unntak av pandemiens konsekvenser, anser styret at Asker Næringsforening er etablert som en 
sentral aktør på vegne av lokalt næringsliv og vår kommune. Da det fortsatt er stor usikkerhet knyttet 
til pandemiens påvirkning på næringsforeningens drift, velger styret å være nøkterne optimister for 
det kommende året. 
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