
 

 
 Vår ref. 19/8342 

19/1027 - 8 / FE-223, FA-miljø 
   
Saksbehandler: 
Movig, Trude 

 

 
 

Utvalg Dato Saksnummer 

Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 25.03.2019 016/19 

 
 

Grønne midler - tildeling av tilskudd 2019 
 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

06.03.2019 931621 Grønne midler - urban dyrking for barn redd insektene! - 
søknad 

06.03.2019 931622 Grønne midler - oppgradere til LED-lys på Vadlatun - søknad 
06.03.2019 931623 Grønne midler - Grønn & Spiselig oase i Horten - søknad 
06.03.2019 931624 Grønne midler - Indre Havn parsellhage - søknad 
06.03.2019 931625 Grønne midler - SleggefettSalto! - søknad 
06.03.2019 931626 Grønne midler - elektronisk gjenbruk - søknad 
06.03.2019 931627 Grønne midler - inspirasjon til ungt klimaengasjement i 

Hortensskolen - søknad 
06.03.2019 931628 Grønne midler - vår miljø krets - søknad 
06.03.2019 931629 Grønne midler - fikse opp bakrommet for å kunne ta imot 

mere effektivt - søknad 
06.03.2019 931630 Grønne midler - Oleanestua - søknad 
06.03.2019 931633 Grønne midler - plastfri sjørøverøy - søknad 
06.03.2019 931636 Grønne midler - Sammenstilling av søknader 
 
Administrasjonens forslag 
 
Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk tildeler Horten kommunes Grønne midler 2019 
som følgende: 

1. SPISELIG BY HORTEN gis et tilskudd på kr 5 000,- til Urban dyrking for barn: Redd Insektene. 
2. TEATERGRUPPEN MASKEN, AVDELING MINIMASKEN gis et tilskudd på kr 20 000,- til Plastfri 

sjørøverøy. 
3. JOBBINTRO AS gis et tilskudd på kr 55 000,- til Grønn & Spiselig oase i Horten. 
4. TANDES GJENBRUKSBUTIKK gis et tilskudd på kr 10 000,- til oppussing av bakrom. 
5. RFHEGGELUND gis et tilskudd på kr 10 000,- til elektronisk gjenbruk. 

 
 
25.03.2019 Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 
 
HKMK-016/19 Vedtak: 



 

Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk tildeler Horten kommunes Grønne midler 2019 
som følgende: 

1. SPISELIG BY HORTEN gis et tilskudd på kr 5 000,- til Urban dyrking for barn: Redd 
Insektene. 

2. TEATERGRUPPEN MASKEN, AVDELING MINIMASKEN gis et tilskudd på kr 20 000,- til 
Plastfri sjørøverøy. 

3. JOBBINTRO AS gis et tilskudd på kr 55 000,- til Grønn & Spiselig oase i Horten. 
4. TANDES GJENBRUKSBUTIKK gis et tilskudd på kr 10 000,- til oppussing av bakrom. 
5. RFHEGGELUND gis et tilskudd på kr 10 000,- til elektronisk gjenbruk. 

 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Bakgrunn (hvorfor kommer saken opp) 
Kommunestyret vedtok 14. desember 2015 i sak 15/50436 – Økonomi- og handlingsplan 2016 – 2019  
at: 

Det etableres en tilskuddsordning, Grønne midler, for økt miljøengasjement i kommunen på 50’NOK 
(halvårseffekt 2016). Ordningen skal ha en lokal forankring, engasjere kommunens beboere og skape 
positiv lokal miljøeffekt gjennom praktiske tiltak. 

Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk (HKMK) vedtok 4. april 2016 i sak 16/11468 – 
Grønne midler – etablering av tilskuddsordning at tildeling av midlene skulle behandles politisk av 
HKMK og at midlene skulle tildeles før sommersesongen. 

En tverrfaglig gruppe i administrasjonen har nå behandlet mottatte søknader for 2019 og utarbeidet 
et forslag til fordeling av midlene. 
 
Faktiske forhold (hva har skjedd i saken) 
Kommunestyret vedtok 11. desember 2018 i sak 17/56678 – Økonomi- og handlingsplan 2019 – 2022 
med årsbudsjett 2019 at tildelingspotten til «Grønne midler» økes til 100 000 kroner. 

I likhet med tidligere år har tilskuddsordningen for 2019 vært kunngjort på kommunens nettsider og 
blitt synliggjort gjennom flere digitale kommunikasjonskanaler samt i lokalavisen. For å øke 
oppmerksomheten rundt ordningen, i tråd med vedtak fattet ved tildeling av midler 2017, ble 
kommunikasjonen styrket ved en egen artikkel i lokalavisen samt økt synlighet på nettsider og i 
sosiale medier. 

Horten kommune har i år mottatt 11 søknader, noe som gir en økning på 1 i fra fjorårets 10 
søknader. I administrasjonen har en tverrfaglig gruppe bestående av fagområdene klima og miljø, 
park og idrett og kultur i fellesskap vurdert søknadene og kommet med et forslag til fordeling av 
midlene. Arbeidet er koordinert av Enhet for kommuneutvikling og gjennomført i henhold de 
vedlagte retningslinjene. Retningslinjene ble vedtatt av HKMK 4. april 2016, og 29. mai 2017 vedtok 



HKMK at gjeldende retningslinjer skulle beholdes. 

Årets søknader har et samlet søknadsbeløp på kr 354 500. Beløpene fordelt på søkerkategori er vist i 
tabellen under. 

Kategori Antall Søker om Innstilling 

Organisasjoner 4 62 000 25 000 

Komm.tjenestesteder 0 0 0 

Næringsvirksomheter 5 237 500 75 000 

Enkeltpersoner 1 5 000 0 

Grønne gründere 1 50 000 0 

Borettslag og sameie 0 0 0 

Sum 11 354 500 100 000 

 

 
 
Lover og forskrifter 
Forvaltningsloven. Offentlighetsloven. 
 
Vurderinger 
Samtlige søknader har prisverdige formål og presenterer positive aktiviteter. For å kunne prioritere 
noen prosjekter, og dele ut midler innenfor den fastsatte budsjettrammen, har administrasjonen 
måttet foreta noen vanskelige avveininger. Som første prioritet måtte prosjektet oppfylle en eller 
flere av retningslinjenes kriterier, som inkluderer: 

1.          Prosjektet skal bidra til økt miljøengasjement. 

2.          Prosjektet skal ha lokal forankring og engasjere innbyggere i Horten kommune. 

3.          Prosjektet skal være nyskapende og framtidsrettet. 

4.          Prosjektet skal ha en start- og sluttdato. 

5.          Prosjektet skal ha en grad av egeninnsats og/ eller egenfinansiering. 

6.          Søknader som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier vil bli prioritert: 

1.          Prosjekter rettet mot barn og unge, eldre og utsatte grupper. 

2.          Prosjekter rettet mot publikum generelt, fremfor privatpersoner / organisasjoner. 



3.          Prosjekter som gir en positiv effekt for nærmiljøene i kommunen. 

Søknader og en sammenstilling av søknadene med administrasjonens vurdering og forslag til tildeling 
er vedlagt. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Forslag til vedtak er i henhold til vedtatte budsjett på kr 100 000,- 
 
Miljø- og folkehelsekonsekvenser 
Tildelingen av midlene skal øke miljøengasjementet i befolkningen og gi en positiv lokal miljøeffekt. 
Det forventes derfor positive miljøkonsekvenser. Det er ved tildeling av midler vektet at prosjektene 
har en god effekt på nærmiljøet. Dette vil også kunne ha positive konsekvenser for folkehelsen. 
 
Konklusjoner/anbefaling 
Kommunedirektøren anbefaler følgende tildeling av Horten kommunes Grønne midler: 

1. SPISELIG BY HORTEN gis et tilskudd på kr 5 000,- til Urban dyrking for barn: Redd Insektene. 
2. TEATERGRUPPEN MASKEN, AVDELING MINIMASKEN gis et tilskudd på kr 20 000,- til Plastfri 

sjørøverøy. 
3. JOBBINTRO AS gis et tilskudd på kr 55 000,- til Grønn & Spiselig oase i Horten. 
4. TANDES GJENBRUKSBUTIKK gis et tilskudd på kr 10 000,- til oppussing av bakrom. 
5. RFHEGGELUND gis et tilskudd på kr 10 000,- til elektronisk gjenbruk. 

 
 
 


