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Tildeling av Grønne midler 2021 
 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

18.05.2021 1164002 Sammenstilling av søknader grønne midler 2021 
18.05.2021 1164004 Søknader samlet 
 
Administrasjonens forslag 
HKMK tildeler Grønne midler til følgende prosjekter: 

Søker Prosjekt SUM 

Jobbintro AS Forprosjekt: Investering i grønn 
energi som et ledd i forbedret 
tilbud til Jobbintros 
brukergrupper 

50.000 

Marianne Engebakken Grønt og brukervennlig 
fellesområde i nabolaget. 
(Arealet mellom nr 29 – nr. 27) 

10.000 

Garasjetorgets Nytteforening Grønt Miljø på Garasjetorget 10.000 

Naturvernforbundet i Horten Insekters betydning - Humlekurs 10.000 

Naturvernforbundet i Horten Folkedugnad - Østersplukking 20.000 

TOTAL SUM  100.000 

 



 

 
 
31.05.2021 Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 
 
HKMK-053/21 Vedtak: 
 
HKMK tildeler Grønne midler til følgende prosjekter: 

Søker Prosjekt SUM 

Jobbintro AS Forprosjekt: Investering i grønn 
energi som et ledd i forbedret 
tilbud til Jobbintros 
brukergrupper 

50.000 

Marianne Engebakken Grønt og brukervennlig 
fellesområde i nabolaget. 
(Arealet mellom nr 29 – nr. 27) 

10.000 

Garasjetorgets Nytteforening Grønt Miljø på Garasjetorget 10.000 

Naturvernforbundet i Horten Insekters betydning - Humlekurs 10.000 

Naturvernforbundet i Horten Folkedugnad - Østersplukking 20.000 

TOTAL SUM  100.000 

 

 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
25.05.2021 Eldrerådet 
 
ELD-024/21 Vedtak: 
 
HKMK tildeler Grønne midler til følgende prosjekter: 

Søker Prosjekt SUM 

Jobbintro AS Forprosjekt: Investering i grønn 
energi som et ledd i forbedret 
tilbud til Jobbintros 
brukergrupper 

50.000 

Marianne Engebakken Grønt og brukervennlig 
fellesområde i nabolaget. 

10.000 



(Arealet mellom nr 29 – nr. 27) 

Garasjetorgets Nytteforening Grønt Miljø på Garasjetorget 10.000 

Naturvernforbundet i Horten Insekters betydning - Humlekurs 10.000 

Naturvernforbundet i Horten Folkedugnad - Østersplukking 20.000 

TOTAL SUM  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 som beskrevet i vedlegg 1. 
 
Faktiske forhold (hva har skjedd i saken) 
I behandlingen av tildeling av grønne midler i 2020 ble følgende vedtatt: 

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. 

Kommunestyret har gjennom Horten kommunes budsjett for 2021 bedt administrasjonen 
tildele grønne midler. Vedlegg 2, Retningslinjer for tildeling av grønne midler, beskriver 
tilskuddsordningens formål, målgruppe, kriterier og betingelser for tildeling. Det er i årets 
budsjett avsatt 100.000.  

Tilskuddsordningen ble kunngjort på Horten kommune sine hjemmesider og på kommunens 
Facebook-side i januar. Søknadsfristen var 15. februar, men på bakgrunn av få søkere, ble 



den utvidet til 15.mars. Det kom inn seks søknader innen fristen. Samtlige søknader er 
elektroniske.   

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 De syv søknadene har en samlet prosjektsum på 335.000  kr, 
hvorav 231.000 kr. er søknadsbeløpet og 104.000 kr. er egenfinansiering. Søknadene finnes 
vedlagt. 
 
Lover og forskrifter 
Ingen 
 
Vurderinger 
Markedsføring av tildeling av grønne midler gjennom året lot seg ikke gjennomføre i 2020 
grunnet koronasituasjonen, og midlertidig mindre kapasitet grunnet vakant stilling.  

Bakgrunn forårets tildeling er kriteriene for tildeling er vedtatte retningslinjer 

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  

Søker Prosjekt Vurderinger 

Jobbintro AS Forprosjekt: Investering i grønn 
energi som et ledd i forbedret 
tilbud til Jobbintros 
brukergrupper 

Forprosjektet er i tråd med 
retningslinjene og anbefales 
for tildeling på bakgrunn av 
miljøengasjement og 
muligheten for at det vil ha 
positiv effekt for nærmiljøet i 
kommunen.   

 

Marianne Engebakken Grønt og brukervennlig 
fellesområde i nabolaget. 

Prosjektet er i tråd med 
retningslinjene. Området det 
søkes om er kommunalt eid og 



(Arealet mellom nr 29 – nr. 27) avsatt til park i gjeldende 
reguleringsplan. Det er positivt 
at det er ønske om å rydde og 
legge til rette for et møtested i 
nabolaget. Kommunen ønsker å 
støtte tiltaket under 
forutsetning av at området ikke 
privatiseres 

Garasjetorgets Nytteforening Grønt Miljø på Garasjetorget Det vurderes som tiltaket er i 
tråd med retningslinjene og at 
tiltaket vil bidra til et mer 
inviterende og grønt område til 
glede for befolkningen. 

Naturvernforbundet i Horten Insekters betydning - Humlekurs Det vurderes som et godt 
prosjekt som vil bidra til økt 
bevissthet og kunnskapsøkning i 
tråd med retningslinjene. 
Kommunen ønsker derfor å 
støtte prosjektet. 

Naturvernforbundet i Horten Folkedugnad - Østersplukking Administrasjonen ønsker å 
støtte det viktige prosjektet og 
samtidig ønsker vi å oppfordre 
til å plukke østers på populære 
badestrender i kommunen. 
Dette kan både hindre skade for 
badende og bidra til økt fokus 
på naturmangfold og friluftsliv. 
På bakgrunn av dette økes 
tilskuddsbeløpet vesentlig slik at 
det er mulig til å utvide 
områdene for østersdugnaden. 

 

Det har kommet inn få søknader både i 2020 og 2021. Søknadsfristen ble i år utvidet til 15. 
mars. Dette har også medført at utdelingen har blitt forskjøvet til siste møterunde før 
sommeren.  I årets tildeling er det foreslått å dele ut hele beløpet på 100.000. Det vurderes 
imidlertid at markedsføring av ordningen må vektlegges ved utdeling av midler i 2022.  

Vedlagt ligger notat med sammendrag og vurdering av søknadene.  
 
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 prosjekter: 

Søker Prosjekt SUM 

Jobbintro AS Forprosjekt: Investering i grønn 
energi som et ledd i forbedret 
tilbud til Jobbintros 
brukergrupper 

50.000 

Marianne Engebakken Grønt og brukervennlig 
fellesområde i nabolaget. 
(Arealet mellom nr 29 – nr. 27) 

10.000 

Garasjetorgets Nytteforening Grønt Miljø på Garasjetorget 10.000 

Naturvernforbundet i Horten Insekters betydning - Humlekurs 10.000 

Naturvernforbundet i Horten Folkedugnad - Østersplukking 20.000 

TOTAL SUM  100.000 

 

 
 

 
 
 


