
GassROR IKS setter av aktivitetsmidler til 3,2 mill. kroner 
Gir drahjelp til lokalsamfunn for å skape aktivitet 

GassROR IKS har satt av 50 kroner per innbygger som kan brukes til allmennyttige tiltak for å skape 
ny aktivitet når de nasjonale og lokale tiltakene mot koronasituasjonen blir lettet.  

Nesten 3,2 mill. kroner kan dermed brukes til regionale- og nærmiljøtiltak i medlemskommunene. 

- Aktivitetspotten er ment å bidra til å skape lokal aktivitet når tiltakene mot koronasmitte lettes av 
myndighetene. GassROR IKS ønsker på denne måte å gi starthjelp som er ment å komme innbyggere 
og næringsliv til gode når samfunnet gjenåpnes gradvis, sier styreleder Arne Sverre Dahl i GassROR 
IKS:

Drahjelp i 2020 

Aktivitetspotten er åpen for søknader og tildeling i første omgang i 2020. 

- De som kan søke er ulike lag, foreninger, organisasjoner, kommuner eller tilsvarende som ønsker å 
skape økt aktivitet i medlemskommunene i 2020, sier daglig leder Arnt Sommerlund i GassROR IKS.

Søknader sendes inn via et forenklet søknadskjema gassror.no/aktivitet2020. Spørsmål om 
Aktivitetspotten kan rettes til daglig leder i GassROR IKS. 

GassROR IKS vil ut fra skjønn vektlegge arrangement, tiltak/prosjekt eller opplegg som flest 
mulig/mange har nytte av. Egeninnsats vil også bli vektlagt, heter det i retningslinjene. 

Ikke krisestøtte til bedrifter 

I tråd med formålsparagrafen gis det ikke bedriftsrettet støtte. 

- Aktivitetspotten kan ikke brukes som krisestøtte for bedrifter. Men flere bedrifter kan gå sammen 
om å søke på støtte til felles arrangement, tiltak eller opplegg som kan bidra til å skape lokal eller 
regional aktivitet, sier Sommerlund.

Tiltaket/prosjektet kan også kombineres med annen offentlig eller privat støtte. Aktivitetspotten 
utgjør 15 % av årets totale ramme i GassROR IKS. 

Fordeling etter folketall 

50 kroner er øremerket for hver innbygger hver medlemskommune har. Hvis en tar utgangspunkt i 
SSB sine siste oppdaterte folketall vil fordelingen være slik: 



For media for ytterligere informasjon – ta kontakt med: 

• Styreleder Arne Sverre Dahl, mobil 911 90 171
• Daglig leder Arnt Sommerlund, mobil 900 88 300

Befolkning ved inngangen av kvartalet
2019K4 50 kr/innb.:

Molde 31953 1 597 650        
Vestnes 6540 327 000           
Rauma 7464 373 200           
Aukra 3520 176 000           
Hustadvika 13256 662 800           

SUM : 3 136 650        
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