Hva betyr det å være medeier i nettverket?

Som eiende organisasjon har man følgende fordeler
1. Innflytelse på tilbudet i nettverket
Gjennom ressurspersonen vil organisasjonen være med å forme tilbudet som blir gitt
i nettverket. Slik kan dere få et fokus på de største utfordringene dere har i egen
utdanning.
2. Få støtte til utvikling i egen organisasjon
Gjennom årlige møter vil ressurspersonene kunne hente gode løsninger til hvordan
arbeidet kan gjennomføres i deres organisasjon og ha en nasjonal gruppe av kolleger
som kan spørres til råds når utviklings- eller informasjonsarbeid skal gjennomføres.
3. Gratis deltagelse for egne ansatte på alle arrangement i regi av nettverket
4. Ansatte ved eierorganisasjoner blir prioritert ved stor påmelding til arrangement

Eiende organisasjoner må påregne følgende utgifter ved deltakelse i nettverket
1. Økonomisk bidrag til nettverket
De læresteder som velger å delta i prosjektet må binde seg for 2 år av gangen. For
perioden 2020 -2021 dreier det seg om en innbetaling hvert år etter følgende satser:
Over 2000 ansatte
150 000.Fra 1000 -2000 ansatte
90 000.Fra 500 -1000 ansatte
60 000.Fra 0 -500 ansatte
30 000.Samskipnader
20 000.2. Det anbefales å sette av 20 % lønnsmidler til en ressursperson i egen organisasjon.
Ressurspersonen skal bruke sin tid på å sikre at organisasjonen får det tilbudet de har
behov for og at de kan utnytte tilbudet i nettverket på best mulig måte.
Ressurspersonen vil også ha forpliktelser inn mot nettverket. Oppgavene og rollen er
beskrevet mer i detalj i grunnlagsdokumentet.
3. Utgifter til arrangement
Deltakelse på arrangement er gratis for ansatte ved eiende organisasjoner. Reise og
opphold må organisasjonene dekke selv.
4. Organisasjoner med medlemmer i styringsgruppen
Møtene i styringsgruppen rullerer mellom de organisasjonene som medlemmene i
styringsgruppen representerer. Utgifter til reise og kost må organisasjonene dekke
selv. Nettverket dekker utgifter til middag etter møtene.

