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Offentlige selskaper og aktører må akseptere prisøkninger som 
følge av de ekstraordinære valutasvingningene 

 

 

Svekket krone truer kritiske leverandørbedrifter 

De siste dagene og ukene har kronekursen blitt kraftig svekket. På en måned alene har 

dollar gått fra å koste i overkant av 9 kroner til i underkant av 12 kroner. 1 euro har i 

samme periode gått fra å koste ca 10 kroner til over 12,50. Kursene har endret seg hele 

25-30 % på kun en måned.  

 

Den rekordraske svekkelsen av norske kroner kan få dramatiske konsekvenser. For de 

bedriftene som er hardest rammet selges nå produkter med tap. Det er naturlig nok ikke 

bærekraftig – og i verste fall kan dette bety konkurs for bedrifter som allerede er hardt 

presset som følge av koronaviruset og kraftige fall i etterspørselen. Flere av disse 

bedriftene leverer varer som er kritiske for både kraftbransjen og helsesektoren. 

 

De fleste kontrakter gir ikke adgang til å justere priser grunnet valutaendringer. Dette er 

normalt ikke problematisk, men når bevegelsene blir så store på så kort tid som vi har 

sett den siste måneden blir dette svært problematisk. 

 

Offentlige selskaper og aktører må lede an i dugnaden 

Våre øverste politikere har manet hele samfunnet til en storstilt dugnad. EFO vil 

oppfordre offentlige selskaper og aktører til å lede an i denne dugnaden. Et viktig skritt 

vil være å tillate reforhandling av priser basert på de store endringene i kronekursen. 

 

Offentlige selskaper nekter 

Dessverre opplever vi det motsatte. Mens private selskaper har forståelse for hverandres 

utfordringer opplever våre medlemmer at offentlige selskaper og aktører står fast på 

inngåtte kontrakter. Dette gjelder både nettselskaper, kraftselskaper, 

eiendomsselskaper, etater og lignende.  

 

 

 

 



 

 

 

Politikerne må gripe inn 

Vi henvender oss derfor til kommunal- og moderniseringsdepartementet og 

næringsdepartementet med et ønske om at dere gir offentlige etater/aktører og offentlig 

eide selskaper en tydelig beskjed om å være imøtekommende ovenfor et næringsliv i 

krise.  

 

Helt konkret ber vi dere om to grep: 

- Offentlig eide selskaper og offentlige aktører må få instruks om å gå i dialog med 

sine leverandører om prisendringer som følge av de store valutaendringene 

- Offentlig eide selskaper og offentlige aktører må få instruks om å gå bort fra 

standard betalingsbetingelser og betale sine regninger innen 7 dager for å bidra 

til økt likviditet i næringslivet 

 

 

Om EFO 

Elektroforeningen (EFO) er en uavhengig bransjeforening for grossister, produsenter og 

importører i den elektrotekniske bransje. Våre 145 medlemsbedrifter produserer og 

leverer alt fra lyspærer og stikkontakter til avanserte styringssystemer, nordsjøkabler og 

anlegg for landstrøm. De omsetter for i overkant av 55 milliarder kroner årlig, og 

sysselsetter ca 13.000 personer. 
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