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Utvalg Dato Saksnummer 

Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 20.04.2020 032/20 

Kommunestyret 06.05.2020 043/20 

 
 

Tildeling grønne midler 2020 
 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

01.04.2020 1040532 Retningslinjer for tildeling grønne midler 
01.04.2020 1040533 Sammenstilling søknader grønne midler 2020 
 
Administrasjonens forslag 

 
HKMK tildeler Grønne midler til følgende søkere: 

Naturvernforbundet i 
Horten 

Humlekurs og biologisk mangfold 10.000 

JobbIntro AS Grønn og spiselig oase - videreutvikling 35.000 

Kronborg Holdning AS Naturbasert gråvann- og sortvannsfilter 25.000 

Vesle My Tøybind-startpakker 10.000 

SUM  80.000 

 

Enhet for kommuneutvikling (EKU) kan disponere de resterende 20.000 kr. til markedsføring av 
ordningen samt tildeling til aktuelle tiltak som oppfyller kriteriene gjennom året. 

 
 
 

 



 
06.05.2020 Kommunestyret 
 
KOM-043/20 Vedtak: 
 
HKMK tildeler Grønne midler til følgende søkere: 

Naturvernforbundet i 
Horten 

Humlekurs og biologisk mangfold 10.000 

JobbIntro AS Grønn og spiselig oase - videreutvikling 35.000 

Kronborg Holdning AS Naturbasert gråvann- og sortvannsfilter 25.000 

Vesle My Tøybind-startpakker 10.000 

SUM  80.000 

 

Enhet for kommuneutvikling (EKU) kan disponere de resterende 20.000 kr. til markedsføring av 
ordningen samt tildeling til aktuelle tiltak som oppfyller kriteriene gjennom året. 

 

 
Møtebehandling: 
Fellesforslag H, FrP og KrF, foreslått av Negård, Marianne, FRP 
 

Tilskuddsmottakere bes utarbeide et prosjektregnskap etter ett år. Rapporten legges frem for HKMK 

 
 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling enstmmig vedtatt. 
Negårds fellesforslag falt med 28 mot 13 stemmer. 
 
 
20.04.2020 Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 
 
HKMK-032/20 Vedtak: 
 

HKMK tildeler Grønne midler til følgende søkere: 

Naturvernforbundet i 
Horten 

Humlekurs og biologisk mangfold 10.000 

JobbIntro AS Grønn og spiselig oase - videreutvikling 35.000 



Kronborg Holdning AS Naturbasert gråvann- og sortvannsfilter 25.000 

Vesle My Tøybind-startpakker 10.000 

SUM  80.000 

 

Enhet for kommuneutvikling (EKU) kan disponere de resterende 20.000 kr. til markedsføring av 
ordningen samt tildeling til aktuelle tiltak som oppfyller kriteriene gjennom året. 

 
 
Møtebehandling: 
FrP fremmer tilleggsforslag:, foreslått av Pedersen, Anna, FRP 
Tilskuddsmottakere bes utarbeide et prosjektregnskap etter ett år. Rapporten legges frem for 
utvalget. 
 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
Pedersens tilleggforslag falt 8 mot 1 stemme (FRP) 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 
Bakgrunn (hvorfor kommer saken opp) 
Formålet med grønne midler er å fremme praktiske tiltak og aktiviteter i nærmiljøet som gir en 
positiv miljøeffekt og økt miljøengasjement i kommuen. 
 

Horten kommune har opprettet en tilskuddsordning for tildeling av Grønne midler. En tverrfaglig 
gruppe i administrasjonen har behandlet de mottatte søknadene og utarbeidet et forslag til fordeling 
av midlene som beskrevet i vedlegg 1. 

 
Faktiske forhold (hva har skjedd i saken) 
Kommunestyret har gjennom Horten kommunes budsjett for 2020 bedt administrasjonen tildele 
grønne midler.  

Vedlegg 2, Retningslinjer for tildeling av grønne midler, beskriver tilskuddsordningens formål, 
målgruppe, kriterier og betingelser for tildeling. 

Tiskuddsordningen ble kunngjort på Horten kommune sine hjemmesider og på kommunens 
Facebook-side medio januar 2020. Orientering om støtteordningen samt en artikkel som beskrev 
resultater fra et av tiltakene som fikk støtte i fjor ble sendt Gjengangeren.   

Søknadsfristen var 15. februar. Den 19. februar mottok vi èn søknad til. Den er ikke tatt med i 
vurderingen da fristen ikke var overholdt.  

Horten kommune har mottatt seks søknader, samtlige elektroniske. I administrasjonen har en 
tverrfaglig gruppe bestående av fagområdene klima og miljø, park og idrett, plan, samfunnsutvikling 



og kultur i fellesskap vurdert søknadene og kommet med forslag til fordelingen av midlene 

De seks søknadene har en samlet prosjektsum på 327.080 kr, hvorav 211.000 kr. er søknadsbeløpet 
og 116.080 kr. er egenfinansiering.  

Søknadene finnes vedlagt.  
 
Lover og forskrifter 
Forvaltningsloven  

Offentlighetsloven 
 
Vurderinger 
Bakgrunn for tildelingen er kriteriene for tildeling vedtatt  

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: 

a. Prosjekter rettet mot barn og unge, eldre og utsatte grupper. 
b. Prosjekter rettet mot publikum generelt, fremfor privatpersoner / organisasjoner. 
c. Prosjekter som gir en positiv effekt for nærmiljøene i kommunen 

Da vi ser at det har kommet litt få søknader i 2020 vil vi i 2021 sette søknadsfristen noe senere, men 
fortsatt slik at den kan behandles politisk på våren. Vi ser også at det er behov for å markedsføre 
midlene over en lengre periode, og vil foreslå å starte dette arbeidet på høsten.  

Økonomiske konsekvenser 
Vedtaket har ingen økonomiske konsekvenser 
 
Miljø- og folkehelsekonsekvenser 
Tildelingen av midlene skal øke miljøengasjementet i befolkningen og gi en positiv lokal miljøeffekt, 
og dette er vektet ved tildeling. Det vil kunne ha positive konsekvenser for folkehelsen.  
 
Konklusjoner/anbefaling 
HKMK tildeler Grønne midler til følgende søkere: 

Naturvernforbundet i 
Horten 

Humlekurs og biologisk mangfold 10.000 

JobbIntro AS Grønn og spiselig oase - videreutvikling 35.000 

Kronborg Holdning AS Naturbasert gråvann- og sortvannsfilter 25.000 

Vesle My Tøybind-startpakker 10.000 

SUM  80.000 

 



Enhet for kommuneutvikling (EKU) kan disponere resterende 20.000 kr. til markedsføring av 
ordningen samt tildeling til aktuelle tiltak som oppfyller kriteriene gjennom året. 

 

 

 
 
 

 
 
 


