22.1.2017

PROTOKOLL 5/2020
Tid: Tisdag den 1 september kl. 9:07-11:00 svensk tid.
Plats: Teams-möte
Närvarande: Timo Jokelainen (ordf), Johan Antti, Bengt Niska, Pia Hulkoff, Marika
Kylmämaa, Elli-Maria Kultima (fr.o.m. punkt 6. Kultima godkände beslut i punkt 4 på
kommenteringsrutan i Teams under mötet), Kalervo Aska, Eugen Parviainen, Andreas
Broman, Simja Lempinen och Camilla Ahlstrand

1.

Mötets öppnande
Ordförande Timo Jokelainen hälsade alla välkomna till Teams-möte och
öppnade mötet kl 9:07 svensk tid.

2.

Mötets beslutsförhet
Elli-Maria Kultima var inte närvarande då mötet öppnades, inte heller hennes
ersättare deltog i mötet. Ordförande föreslog att beslutsärenden gås igenom
med Kultima efteråt vid behov.
Beslut: Mötet konstaterades vara beslutsför, då Kultima är med i mötet.

3.

Godkännande av ärendelistan
Beslut: Ärendelistan godkändes.

4.

Godkännande av tidigare mötens protokoll
2020-01-31; 2020-02-28, 2020-04-17 och 2020-06-04
Aska föreslog en liten förändring till januari-mötets protokoll angående
överskott.
Beslut: Protokollen godkänns av närvarande. Kultima godkände protokoll och
förändringen till januari-protokoll efter att ha deltagit i mötet.

5.

Corona-lägets påverkan till kommissionens arbete
Det blev diskussion om sättet att hålla möten och om Teams som plats att
bevara möteshandlingarna.
Diskussion om att prova Teams möteslokal i följande möten. I en lokal i Teams
kan möteshandlingarna vara tillgängliga för alla och kansliet behöver inte dela
dem separat via e-post.
Diskussion om att hålla möten. Det blev förslag att hålla traditionella möten
även under korona-pandemin eftersom i kommunerna finns tillräckligt stora
mötesplatser. Konstaterades att både i Finland och Sverige har myndigheterna
rekommendationer att hålla möten via webb och att inte göra tjänsteresor.
Konstaterades att i nuläget kan ingen förpliktas att resa till mötet utan om mötet
hålls traditionellt, måste möjligheten till en webkonferens säkerställas till dem
som inte reser till mötet. Mötesdatum behandlas senare i punkt 12.
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6.

Gränsälvskommissionen 10 år, tidpunkt för konferens och innehåll
Kultima deltog i mötet, och godkände tidigare punktens 4 beslut.
Konstaterades att 10 års konferens ska hållas som en vanlig konferens vilket
innebär att i den hålls nästa vår i april och inte under denna höst. Finska
kommunalvalen är den 18 april 2021 vilket iakttas då konferensdatum väljs.
Diskussion om konferensens innehåll. Å ena sidan togs upp att det är fråga om
kommissionens 10 års jubileum då det vore på sin plats att lyfta upp
samarbetsfrågor och kommissionens uppgifter samt saker som kommissionen
vill åstadkomma. Å andra sidan konstaterades att en del människor känner till
kommissionen enbart via laxfrågor så det vore bra att ta upp andra ärenden
som miljön, markanvändning, turismen, vindkraftsprojekt. Även aktuella
gruvprojekt föreslogs. Ytterligare togs upp det som kommissionen har gjort i 10
års tid, och kommissionens betydelse på regional och nationell nivå.
Fråga om skrivtävlingen togs upp. Det har också med jubileumsåret att göra.
Konstaterades att planeringen av tävlingen har inte fortsatt på grund av
Covid19-pandemin. Ärendet tas upp i nästa möte.
Beslut: Kansliet förbereder jubileumskonferens tidpunkt och innehåll.

7.

Avloppsvattenutredning publiceras och delas ut
Rapporten är nu i tryckt och ledamöterna kommer att få den. Rapporten
publiceras samtidigt som den ska levereras.

8.

Kaunis Iron gruvans tillståndsprocess
Simja Lempinen presenterade hur gruvbolaget och dess tillståndsprocess ser
ut. Vid sidan om ett nytt miljötillstånd utreds gruvområdets dammsäkerhet. Till
exempel markbesiktning har förflyttats på grund av Covid19-pandemin.
Kommissionen besöker gruvan då Covid19-läget tillåter det.

9.

Yttrandebegäran och beslutsärenden, för kännedom, Bilaga 9
Lempinen föreslog att kommissionen ska yttra sig om Karhakkamaa
vindkraftspark. Lempinen hade deltagit i info-mötet i finska Karunki, och
Ahlstrand följde mötet via webben.
Beslut: Kommissionen ger yttrande om generalplan om Karhakkamaa
vindkraftspark, som planeras norr om Torneå.

10.

Möten och seminarier
På kommande
Gångna:

2020-08-18 Torneå stad, Karungi. Karhakkamaa vindkraftspark infomöte,
Lempinen på plats, Ahlstrand via webblänken.
2020-08-25 Torneälvens översvämningsgrupp, NTM-centralen arrangör via
Teams, Simja Lempinen

11.

Övriga ärenden
Diskussion om de ärende som Kari Kinnunens tog upp i sin rapport, samt om
finska ministeriet är medveten om dem.

Protokoll 2020-09-01

22.1.2017

Begäran till jord- och skogsbruksministeriet att utnämna kommissionens
ordinarie sakkunnig tas upp i kommissionens nästa sammanträde.
12.

Nästa sammanträden
Kommissionen diskuterade om tider och sätt att hålla möten.
Beslut: Den 8 oktober kl 12-14:30 Teams-möte, den 12 november kl 9-11:30
vanligt möte och den 10 december kl 12:00-14:30 vanligt möte. Alla tider
svenska tider.

13.

Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för mötet och avslutade mötet kl 11:00 svensk tid.

Timo Jokelainen
ordförande
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Johan Antti
vice-ordförande

