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Grønne midler 2022 - tildeling av støtte 
 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

01.03.2022 1251069 Sammenstilling av søknader grønne midler 2022 
01.03.2022 1251070 Søknader samlet 
 
Administrasjonens forslag 
 
Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk tildeler Grønne midler til følgende prosjekter:  

Prosjektnavn Søkers navn Stikkord Innstilt til 
støtte 

Innstilling 

Trollhagen 
parsellhagene 

Suzanne Dukker Felles grøntmiljø, 
parsellhager. 32 har vist 
interesse. Braarudåsen 

60 000   Prosjektet treffer 
godt på kriteriene 
for ordningen, med 
å nå ut til 
lokalbefolkningen 
med bl.a. økologisk 
matproduksjon.  

Grønt miljø på 
Torvet i 
Åsgårdstrand 

OPC Invest Humlevennlige planter 5 000  Prosjektet kan 
bidra til både økt 
oppmerksomhet på 
humler, og 
humlevennlige 
planter, samtidig 
som at det faktisk 
kan være til hjelp 
for humler og andre 
pollinatorer.   



Søm og redesign 
på biblioteket 

Frida Tveten, Horten 
bibliotek 

Workshop og møteplass 
med redesign og søm 

20 000 Prosjektet kan gjøre 
det enklere for flere 
å redusere slitt 
miljø- og 
klimaavtrykk 
knyttet til klær og 
tekstiler, og å øke 
bevisstheten om 
det. 
Prosjektsøknaden 
beskriver godt 
hvordan 
aktivitetene når ut 
til 
lokalbefolkningen, 
og kan engasjere 
innbyggere i Horten 
kommune. 

(Nær)miljørettet 
voksenopplæring 

HORTEN 
KOMMUNALE 
VOKSENOPPLÆRING 

Dyrking på gjengrodde 
arealer 

15 000 Prosjektet kan 
inkludere flere i 
miljøbevisst bruk av 
arealer til lokal 
matproduksjon. 
Administrasjonen 
har vurdert det til at 
prosjektet kan 
gjennomføres med 
mindre midler enn 
omsøkt.  

   100 000  

 
 

 
 
21.03.2022 Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 
 
HKMK-021/22 Vedtak: 
 

Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk tildeler Grønne midler til følgende prosjekter:  

Prosjektnavn Søkers navn Stikkord Innstilt til 
støtte 

Innstilling 

Trollhagen 
parsellhagene 

Suzanne Dukker Felles grøntmiljø, 
parsellhager. 32 har vist 
interesse. Braarudåsen 

60 000   Prosjektet treffer 
godt på kriteriene 
for ordningen, med 
å nå ut til 



lokalbefolkningen 
med bl.a. økologisk 
matproduksjon.  

Grønt miljø på 
Torvet i 
Åsgårdstrand 

OPC Invest Humlevennlige planter 5 000  Prosjektet kan 
bidra til både økt 
oppmerksomhet på 
humler, og 
humlevennlige 
planter, samtidig 
som at det faktisk 
kan være til hjelp 
for humler og andre 
pollinatorer.   

Søm og redesign 
på biblioteket 

Frida Tveten, Horten 
bibliotek 

Workshop og møteplass 
med redesign og søm 

20 000 Prosjektet kan gjøre 
det enklere for flere 
å redusere slitt 
miljø- og 
klimaavtrykk 
knyttet til klær og 
tekstiler, og å øke 
bevisstheten om 
det. 
Prosjektsøknaden 
beskriver godt 
hvordan 
aktivitetene når ut 
til 
lokalbefolkningen, 
og kan engasjere 
innbyggere i Horten 
kommune. 

(Nær)miljørettet 
voksenopplæring 

HORTEN 
KOMMUNALE 
VOKSENOPPLÆRING 

Dyrking på gjengrodde 
arealer 

15 000 Prosjektet kan 
inkludere flere i 
miljøbevisst bruk av 
arealer til lokal 
matproduksjon. 
Administrasjonen 
har vurdert det til at 
prosjektet kan 
gjennomføres med 
mindre midler enn 
omsøkt.  

   100 000  

 

 
Møtebehandling: 
 
Votering: 



Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
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 kommunen. 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.  

 
Faktiske forhold (hva har skjedd i saken) 
Kommunestyret har gjennom Horten kommunes budsjett for 2022 bedt administrasjonen 

tildele Grønne midler. Retningslinjer for tildeling av grønne midler beskriver 
tilskuddsordningens formål, målgruppe, kriterier og betingelser for tildeling. Det er i årets 
budsjett avsatt 100.000. 

Tilskuddsordningen har vært kunngjort på kommunens hjemmesider, og har også blitt 
omtalt redaksjonelt i Gjengangeren. 

Det har kommet inn 15 søknader innen fristen, og det er søkt om til sammen 820 000 
kroner. 

I administrasjonen har en tverrfaglig gruppe bestående av fagområdene klima og miljø, park 
og idrett, plan og samfunnsutvikling i fellesskap vurdert søknadene og kommet med forslag 

til fordelingen av midlene. 
 
Lover og forskrifter 
Ingen 

 
Vurderinger 
En del spennende søknader har kommet inn, med omsøkte midler som langt overskrider rammene 
for ordningen. Flere prosjekter kan vurderes som gode, og representerer gode tiltak for kommunens 
utvikling, selv om de ikke treffer kriteriene for ordningen. Flere enkeltsøknader har også søkt om 
støtte som tilsvarer hele den økonomiske rammen for ordningen.  

Det er vurdert at de prosjektene som har fått støtte er de som treffer best på ordningens kriterier. 
Noen av disse er innstilt på noe mindre støtte enn det de søkte om. Med de begrensede re ssursene 
til rådighet er det vurdert at det er hensiktsmessig å heller støtte noen prosjekter vesentlig, enn å gi 
små summer til prosjekter der det bes om vesentlig mer støtte.  

En sammenstilling av alle søknader er vedlagt, samt et dokument med alle søknader samlet. 

Søknadene ble vurdert ut fra kriteriene for ordningen. 

· Prosjektet skal bidra til økt miljøengasjement. 
· Prosjektet skal ha lokal forankring og engasjere innbyggere i Horten kommune.  
· Prosjektet skal være nyskapende og framtidsrettet. 
· Prosjektet skal ha en start- og sluttdato. 
· Prosjektet skal ha en grad av egeninnsats og/ eller egenfinansiering.  

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



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

Støtteordningen slik den er presentert på kommunens hjemmesider, inkludert retningslinjer:  

https://www.horten.kommune.no/kommunalomrader/kultur-og-samfunnsutvikling/natur-og-
miljo/gronne-midler/ 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen utover allerede avsatte midler. 

 
Miljø- og folkehelsekonsekvenser 
Prosjektene som er innstilt til støtte vil kunne ha positive miljøkonsekvenser, spesielt knyttet til 
bevisstgjøring. I enkelte av prosjektene vil bruk av arealer til dyrking potensielt  ha noen negative 
bivirkninger. Flere av prosjektene, også de som ikke er innstilt til støtte, kan ha positiv 
folkehelseeffekt ved å legge til rette for fysisk aktivitet, og sosiale møteplasser. 

 
Konklusjoner/anbefaling 

Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk tildeler Grønne midler til følgende 

prosjekter: 

Prosjektnavn Søkers navn Stikkord Innstilt til 
støtte 

Innstilling 

Trollhagen 

parsellhagene 

Suzanne Dukker Felles grøntmiljø, 

parsellhager. 32 har 
vist interesse. 
Braarudåsen 

60 000   Prosjektet treffer 

godt på kriteriene 
for ordningen, 
med å nå ut til 
lokalbefolkningen 

med bl.a. 
økologisk 
matproduksjon.  

Grønt miljø på 

Torvet i 
Åsgårdstrand 

OPC Invest Humlevennlige 

planter 

5 000  Prosjektet kan 

bidra til både økt 
oppmerksomhet 

på humler, og 
humlevennlige 

planter, samtidig 
som at det faktisk 

kan være til hjelp 
for humler og 

andre 
pollinatorer.   

Søm og redesign 
på biblioteket 

Frida Tveten, 
Horten bibliotek 

Workshop og 
møteplass med 

redesign og søm 

20 000 Prosjektet kan 
gjøre det enklere 

for flere å 
redusere slitt 

https://www.horten.kommune.no/kommunalomrader/kultur-og-samfunnsutvikling/natur-og-miljo/gronne-midler/
https://www.horten.kommune.no/kommunalomrader/kultur-og-samfunnsutvikling/natur-og-miljo/gronne-midler/


miljø- og 
klimaavtrykk 

knyttet til klær og 
tekstiler, og å øke 
bevisstheten om 

det. 
Prosjektsøknaden 

beskriver godt 
hvordan 

aktivitetene når ut 
til 

lokalbefolkningen, 
og kan engasjere 

innbyggere i 
Horten kommune. 

(Nær)miljørettet 
voksenopplæring 

HORTEN 
KOMMUNALE 
VOKSENOPPLÆRING 

Dyrking på gjengrodde 
arealer 

15 000 Prosjektet kan 
inkludere flere i 
miljøbevisst bruk 
av arealer til lokal 
matproduksjon. 
Administrasjonen 

har vurdert det til 
at prosjektet kan 

gjennomføres 
med mindre 

midler enn 
omsøkt.  

   100 000  

 

 

 
 

 
 
 


