Samarbeidsavtale mellom Enontekiö og Storfjord
kommuner
Målsetting:
Overordnet mål for denne avtalen er å videreutvikle samarbeidet mellom Enontekiö og Storfjord
kommuner på særskilte avtaleområder. Intensjonen er å oppnå et godt og interaktivt samarbeide
som begge kommuner har gjensidig nytte av.
Samarbeidsområdene:
Partene har avtalt å samarbeide innenfor følgende avtaleområder:
I
II
III
IV
V
VI

I.

Skolesamarbeid
Næring og utvikling
Ivaretakelse av felles interesser
Politisk samarbeid
Helse- og sosialsektor
Redning og beredskap

Skolesamarbeid

Grunnskolene i kommunene har avtalt å videreføre samarbeidsprosjektet fra 2013 med felles
leirskoler: vårleir arrangeres i Storfjord (natur, havfiske, klatring, språk, kultur, osv.), og høstleir
arrangeres i Enontekiö (samisk språk og kultur, innlandsfiske, Natursenter, osv.). Leirskolene er
tilbud til elever i 7. og 8. klasse. Leirutgiftene dekkes av vertskommunen, mens reiseutgifter
dekkes av den reisende part.
Storfjord kommune bistår med norskundervisning til skolene i Enontekiö (videregående,
ungdomsskole, valgfag). Språklærerne fra begge kommuner har dannet en felles
samarbeidsgruppe.
I løpet av skoleåret gjennomføres det interkommunal lærerhospitering. Kommunene er
ansvarlige for vertskostnader i sin egen kommune.
Det er utformet en søknad angående et samarbeidsprosjekt mellom Enontekiö villmarksgymnas
og Nordkjosbotn videregående skole. Prosjektet er avhengig av ekstern finansiering, men tar
sikte på tre felles møter i løpet av skoleåret (ved Treriksrøysa om høsten, Hiihtomaa/Levi om
vinteren og Enontekiö om våren).

Skolekontorene i begge kommuner skal aktivt lete etter flere finansierings-muligheter for
ytterligere samarbeid.

II.

Næringssamarbeid

Partene forplikter seg til felles næringsutvikling. Samarbeidet innenfor næringsutvikling
vektlegger reiseliv og utvikling av mer variert næringsstruktur. Enontekiön Kehitys Oy og
Storfjord kommuner er ansvarlige for det praktiske samarbeid, som i hovedsak realiseres
gjennom ulike prosjekter.

III.

Ivaretakelse av felles interesser

Ivaretakelse av felles interesser innebærer at begge parter forplikter seg til å arbeide for
Ishavsbanen Kolari – Skibotn. Partene forplikter seg til å fremme prosjektet og felles interesser i
begge land. I tillegg forpliktes partene til å fremme utbedring av veinettverk i regionen.

IV.

Politisk samarbeid

Partene er enige om at formannskapene møtes en gang i året for å fremme samarbeid på
politisk nivå.
V.

Samarbeid innen helse- og omsorg

Sosialtjenestene i begge kommuner skal ha et forpliktende samarbeid angående
erfaringsutveksling. Det skal tilrettelegges for erfaringsutveksling med jevnlige årlige møter
og/eller fagseminar.
Arrangeringen av disse møtene/seminarene skal skje vekselvis i begge kommunene. Hensikten
med slik erfaringsutveksling skal være å inspirere til interkommunal fagutvikling innad i
sosialtjenesten.
Det skal utarbeides en to års møtekalender for slike samlinger, og første avtale skal være på
plass i desember 2014.
VI Redning og beredskap
Enontekiö kommune forplikter seg gjennom denne avtalen å bistå Storfjord kommune i
forbindelse med et mulig fjellras ved Nordnes. Enontekiö kommune forplikter seg til å ta i mot og
sørge for overnatting og opphold for 800 innbyggere fra Storfjord i Kilpisjärvi.
Kommunene forplikter seg til å utveksle informasjon om sine rednings- og beredskapsplaner.
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