PROTOKOLL 6/2016
Tid: Tisdag den 1 november kl. 9:00-12:07 svensk tid
Plats: Gränsälvskommissionens kansli, Storgatan 92 A, Haparanda
Närvarande: Timo Jokelainen, Johan Antti ( lämnade mötet kl 11:30), Bengt Niska, Paula
Aikio-Tallgren, Matti Myllykangas, Gunnar Björk, Kari Kinnunen, Karl-Erik Nilsson, Virve
Sallisalmi och Camilla Ahlstrand

1.

Mötets öppnande och ordning
Ordförande Timo Jokelainen öppnade mötet kl 9:15 och gratulerade
ledamöterna som blivit utnämnda till kommissionen.

2.

Mötets beslutsförhet
Mötet konstaterades vara beslutsför. Johan Antti ska lämna mötet kl 11:30,
beslutspunkterna behandlas före det.

3.

Godkännande av ärendelistan
Ärendelistan godkändes så att punkt 14 tas upp före 12 och 13 så att Johan
Antti har tid att vara med i punkt 14.

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Protokoll har skickats till alla under föregående vecka.
Beslut: Protokoll godkänns i nästa möte.

5.

Budgetuppföljning. För kännedom.
Enligt september-månadens siffror har kommissionen använt ca 77 procent
jämfört med nollresultat. Om man tar hänsyn till Muonio-seminariets utgifter är
användningsgrad ca 80 procent.

6.

Kommissionens ledamöter 1.10.2016-30.9.2019
För kännedom. Statsrådets och Regeringkansliets beslut 29.9.2016 Bilaga 1.
Konstaterades att på finska sidan har ledamöterna fått två ersättare per
ledamot. På svenska sidan har man fortsatt med en ersättare. För kännedom.

7.

Kommissionens ordinarie sakkunnig (Finland). För kännedom. Jord-och
skogsbruksministeriets beslut 2016-09-27. Bilaga 2
Jord- och skogsbruksministeriet har utnämnt Kari Kinnunen till kommissionens
ordinarie sakkunnig 2016-10-01 - 2019-09-27.

8.

Kommissionens förslag till Miljö- och energidepartementet för att utse svensk
ordinarie sakkunnig 1.1.2017-30.9.2019.
Beslut: Kommissionen föreslår Andreas Broman till ordinarie sakkunnig.
Broman jobbar på vatten- och fiskeenheten på länsstyrelsen i Norrbotten.
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9.

Samarbetsbidrag, text på broschyren och bidragets totalsumma. Diskussion.
Bilaga 3.
Beslut: Kommissionens kansli öppnar möjligheten för att söka samarbetsbidrag
under 8.11.-31.12.2016. Vem/vilka får bidrag avgörs i februari 2017. Ett villkor
tilläggs till ansökan: i beviljandet av medel prioriteras nya projektidéer.

10.

Offert om utredningsarbete angående avloppsvattenhantering i Tornedalen.
Bilaga 4
Beslut: Kommissionen ber några presiseringar till offertens innehåll,
kommissionen förutsätter fast pris för konsultarbete.

11.

Haparanda Kulturskola har skickat en ansökan om bidrag till Kulturskolans
projekt. Norrbottens alla kulturskolor är med i firandet av Finland som fyller 100
år 2017. Bilaga 5 och 6.
Beslut: Projekt som beskrivs på ansökan passar inte till kommissionens
mandat och således ingen finansiering från kommissionen.

12.

Verksamhetsplanering för år 2017. Idéer till kommissionens verksamhetsplan
och ärenden som ska prioriteras.
Beslut: Kansliet förbereder skissen för års 2017 verksamhetsplan till nästa
möte. Det här årets verksamhetsplan skickas till ledamöterna som
bakgrundmaterial.

13.

Behovet att uppdatera strategin och kommissionens självbedömning.
Diskussion. Kommissionens strategi Bilaga 9.
Beslut: Kommissionens strategi skickas på nytt inför nästa mötet. Målet är att
vid behov uppdatera strategin före årsskiftet

14.

Sveriges fiskemyndighet arrangerar ett informationsmöte den 1 december 2016
i Övertorneå.
Havs och vattenmyndigheten ska arrangera ett infomöte för intressenter på
kvällen samt starta förhandlingar mellan finska och svenska
fiskemyndigheterna. Kommissionen deltar i mötet som är för intressenterna.
Beslut: I mötet den 1 december mellan kommissionen och HaV tas upp
sammanställning av nationella laxstrategier. Deltagarna från kommissionen
bekantar sig med Sveriges förslag för laxstrategi och Finlands laxstrategi före
mötet.

15.

Muonio kommun- och intressentgruppseminarium. Deltagarnas svar. För
kännedom. Bilaga 7 och bilaga 8.
Sammanfattning av webenkäten. Drygt 20 svar, deltagare ca 77.

16.

Sammandrag av Torneälvs vattenvård –handling på finska, svenska, meänkieli
och nordsamiska.
Handlingarna publicerades den 29 september i Muonio. Publikationerna delas
till kommissionens intressenter. En ny upplaga produceras av den
svenskspråkiga versionen.

17.

En ny broschyr om den 5-åriga kommissionen. Läget. För kännedom.
Broschyren är nästan färdig. Språken är finska, svenska, meänkieli,
nordsamiska och engelska.

18.

Rapport, publikationer, artiklar.
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För kännedom Projektskiss ”Seamless Mapping and Management of the
Bothnian Bay- SEAmBOTH” Projektets ansvariga: Metsähallitus/Uleåborg
(leder projektet) och länsstyrelsen i Norrbottens län.
19.

Yttrandebegäran/yttranden och beslutsärenden, bilaga 10
För kännedom:
Östersjöns fiskekvoter 2017: Östersjön 95 928 laxar.
Reväsvaara delgeneralplan, Ylitornio. Norra Finlands regionförvaltingsverk fått
3 klagomål om delgeneralplan (en privat person, länsstyrelsen i Norrbotten
samt Lapplands NTM-central)
En gemensam bya- och kulturturism Interreg-projektplan för Torne älv och dess
biflöden "Tillsammans blir vi fler": Outokaira tuottamhan ry, Leader TunturiLappi ry, Tornedalen 2020. Projekt får inte Interreg-finansiering, men projektet
förbereds som ett internationellt Leader-projekt.
Om Pello Palovaara vindkaftspark anordnas ett infomöte för svenskar den 17
november kl 18 svensk tid. Platsen är Polcirkelhuset i Övertorneå.
Vindkraftsbolag wpd arrangerar.

20.

Möten och seminarier. För kännedom.
Gångna
5-6/9 2016 Torneälven till ett internationellt vattenvårdsområde, möte i Helsingfors,
Sallisalmi
13/9 2016 Tornedalsrådets ny verksamhetsledare Marko Varajärvi bekantade sig med
kommissionens verksamhet med Peter Hagström.
19/9 2016 Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020, projektpresentation i
Haparanda, Ahlstrand
28-29/9 Kommissionens kommun-och intressentseminarium i Muonio, Olos.
Kommissionens deltagare Sallisalmi, Ahlstrand, Antti, Jokelainen, Kinnunen, Niska,
Nilsson, Isaksson, Björk, Keskitalo.
4/10 Tornedalens sommarsik - styrgruppens möte, Sallisalmi
12/10 Översvämningsriskhantering, möte på kansliet i Haparanda, finsk-svensk
samarbetsmöte, Ahlstrand.
19/10 2016 Gemensam vattenvård, styrgruppen, NTM-centralen, länsstyrelsen,
gränsälvskommissionen, Haparanda. Sallisalmi.
25-27/10 Vattenorganisationernas riksmöte i Umeå, Sallisalmi.
Sallisalmi hade diskuterat kommissionen med Havs och vattenmyndighetens nya
generaldirektör Jakob Granit i Umeå seminarium.

På kommande:
8/11 Gränsvattensamarbete, styrgruppens möte i Luleå. Länsstyrelsen, NTM-centralen,
Havs och vattenmyndigheten, Miljöministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet,
gränsälvskommissionen. Sallisalmi. Ärendelista för kännedom, Bilaga 11
16-17/11 Möjligen: Vattenrådens kontaktpersonmöte.
1/12 2016 Informationskväll om fiskefrågor till intressenter och förhandlingarna mellan
myndigheterna på eftermiddagen. Havs- och vattenmyndigheten,
gränsälvskommissionen, länsstyrelsen, SLU

21.

Övriga ärenden
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UNECE implementeringsgruppen har sitt möte i Haparanda i maj. Gruppen ska
ha ett infopaket om kommissionen.
Beslut: Ärendet tas upp i nästa möte, kansliet förbereder material tillsammans
med Kari Kinnunen.
22.

Nästa sammanträde
29/11-30/11 2016 för både ledamöter och ersättare.
Mötet börjar kl 16, svensk tid, den 29 november.
Den 30 november mötet avslutas med lunch kl 12.

23.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl 12:07 svensk tid.

Timo Jokelainen
ordförande
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Johan Antti
vice-ordförande

