
ARBEIDSGIVERRELA TER T LEDELSESUTVIKLING

SØKNAD OM OU-MIDLER
Til hovedprosjektet til «Eierutviklingsprosjektet» for
utvikling av det kommunale eierskapet for skoler og

barnehager, med oppstart 01.07.2017 -31.12.2020

Søknad fra: Nettverk Nordmøre
Kontaktperson: Astrid M. Høivik e - mai!: amh@surnadal.kommune.no
Telefon (kontor): 90075905 (mobil): 90075905

Målgruppe: kommunepolitikere, administrativ kommuneledel se, skoleledere,
styrere og tillitsvalgte

Formålet til hovedprosjektet:

Prosjektets hovedmål er å utvikle individuell kunnskap og felles kapasitet på
eier- og ledernivå på Nordmøre, slik at den samlede kapasiteten dekker
behovene for å nå effektmålet, som er at kommende generasjoner mestrer livene
sine og lever meningsfulle liv - i en ukjent og annerledes fremtid.

Erfaringer fra forprosjektet: Dette er et norsk pionerprosjekt, som allerede
som forprosjekt er blitt lagt merke til internasjonalt, og er invitert inn som
eksempeicase i OECD CERI GB = Centre for Educational Research and
Innovation — Governing Board.
Innhold: Hovedprosjekt for barnehageeierutvikling og skoleeierutvikling.
Hovedprosjekt gjennomføres i flere kommuner og regioner, som sender hver sin
søknad om OU-midler for å dekke sin andel av kostnadene. Det vil være
nettverkssamlinger for alle deltakerkommunene og regionene.

Arbeidsform: Samlinger for alle deltakerkommunene, der politikere,
kommuneadministrasjon, barnehage- og skoleledere og tillitsvalgte deltar. I
tillegg kommer involvering av elever, foreldre, næringsliv og samfunnsliv.
Faglig bistand til alle deltakerpartene i kommunen i form av ledelsesutvikling og
veiledning til ledere.



Ansvarlig for gjennomføring av opplegget
Den administrative ledelsen i kommunene.
Kommunen får bistand fra KS-Konsulent v! Marlen Faanessen og Dag
Langfjæran og Stiftelsen IMTEC v/ Tone Guldahl og Tore Skandsen. KS
Konsulent og IMTEC samarbeider 100% om planlegging, gjennomføring og
evaluering av forprosjekt og hovedprosjekt. Prosjektet er etablert i samarbeid
med KS v/avdelingsdirektør Erling Lien Barlindhaug.

ITidsrom: 01.07.2017—31.12.2020 I
I Oppstart: 01.07.2016 Forventet avslutning: 3 1.12.2020
Er avtale inngått? x JA Vedlegg 1 NEI

FINANSIERING:
Avtalt honorar/deltakeravgift Kr 4 014 500.,-
Ev. reise- og oppholdsutgifter konsulent(er) Kr 1 302 000,-
Ev. materiell kr
Sum utgifter kr
Egne midler Se vedlegg 2, for hele

prosjektet
SØKNADSSUM jfr. Vedlegg 3 Kr 5 316 500

Dato: 31.03.17 -Å4a
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