22.1.2017

PROTOKOLL 5/2019
Tid: Torsdag 12 september kl. 9:12-14:07 svensk tid
Plats: Hotell Storforsen i Älvsbyn
Närvarande: Johan Antti, Timo Jokelainen, Pia Hulkoff, Matti Myllykangas, Bengt Niska,
Kalervo Aska, Birgitta Isaksson, Virve Sallisalmi och Camilla Ahlstrand

1.

Mötets öppnande
Ordförande Johan Antti öppnade mötet kl 9.12 och hälsade alla välkomna till
Storforsen. Pite älv/Bihtamädno är en av landets fyra nationalälvar. Torne älv är
en av Sveriges nationalälvar.

2.

Mötets beslutsförhet
Mötet konstaterades vara beslutsför.

3.

Godkännande av ärendelistan
Ärendelistan blev godkänt.

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Protokoll blev godkänt.

5.

Budgetuppföljning 8/2019. För kännedom.
Kommissionen ligger på plus. Ordföranden Johan Antti och sekreteraren Virve
Sallisalmi utreder möjligheten för höjning av mötesarvodet med jord- och
skogsbruksministeriet och Miljödepartementet. Kommissionens mötesarvoden
fastställdes år 2010 (se även punkt 15).

6.

Fångstrapporteringsapplikation https://lohitilasto.fi &
https://lohitilasto.fi/?k=kaikki 2019. Utvecklingsbehov. Diskussion.
Applikationen fungerade tekniskt sätt bra fast några utvecklingsbehov finns
kvar. Till exempel möjlighet att rätta till eller lägga till mer information efteråt
finns ej. En besvikelse var att på svenska sidan kom ytterst få anmälan.
För kännedom: en svensk Laxportalen-webbsida är i beredning på Havs- ovh
vattenmyndighetens uppdrag på länsstyrelsen i Jönköpings länstyrelse.
För kännedom att under hösten kommer en remiss från finska jord- och
skogsbruksministeriet om förslag till fiskeregler för 2020.

7.

Laxens år i Tornedalen. Användning och rapportering av medel från Havs- och
vattenmyndigheten för temaåret i Tornedalen. För kännedom. Bilaga 7.
Kommissionen användning av ”Laxens år” -medel klargjordes.

8.

Paula Aikio-Tallgren slutar som ledamot i kommissionen fr.o.m. 2019-09-01 av
egen begäran. För kännedom.
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9.

Utnämningsprocessen, utnämning av ledamot och ersättare från en statlig
myndighet med ansvar för vattenfrågor till kommissionen; ordföranden ska
utses av den part som innehar ordförandeskapet och den andra parten ska utse
vice ordförande. Båda ska vara ledamöter i kommissionen.
Överenskommelsens artikel 9, 1-2 mom. Begäran till finska jord- och
skogsbruksdepartementet. Tidtabell.
Det är miljöministeriet som nominerar direktörer till NTM-centralers
miljöansvarsområde där vattenfrågor tillhör. Tidtabellen för utnämning av
direktörerna är inte känt. Direktörerna börjar i sina tjänster 2020-01-01.

10.

Utnämningsprocessen. Kommissionens ledamöter och ersättare samt ordinarie
sakkunnig från Sverige och Finland fr.o.m. 2019-10-01. Nuläge, för kännedom.
Utnämningsprocesserna på Miljödepartementet och jord- och
skogsbruksministeriet klargjordes. Beslut om ledamöter har inte getts ännu.
Kommunerna har i viss mån samarbetat med kandidatförslag.

11.

Aktuellt från Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård. Birgitta Isaksson.
FO har många projekt på gång. De flesta hör till tillgänglighet och rensning av
vandringshinder. I november har FO en workshop i Pajala.

12.

INBO-Europe konferens, Lahtis, Finland. Gränsvattendragskonventioner FISVE och FI-NO presenterades av vice-ordförande Timo Jokelainen. Kort
sammanfattning. För kännedom.
Jokelainen hade presenterat gränsöverskridande samarbete i Tana-NeidenPasvik vattendrag samt i Torne vattendistrikt. Deltagare i konferensen kom från
olika håll i Europa. INBO-konferensen hade inte gett ett gemensamt uttalande
angående on-out-all-out -principen i vattenförvaltning, en ställningstagande som
stöds av flera europeiska länder medans Finland ställer sig emot.

13.

Kommissionens linje i frågan om (Kolari) reningsverk. Miljötillståndsärenden om
avloppsreningsverken 2010-2019. Svar från kommissionens sekreterare till
Norra Finlands förvaltningsverk/miljö-överinspektör Saukkoriipi, angående fråga
till vice-ordförande, 14 augusti 2019. Bilaga 13
Kommissionens ställningstaganden och principer under åren 2010-201vid
avloppsvattenrening i yttrandena presenterades.

14.

Matti Myllykangas förslag. Bilaga 14.
1) Myllykangas förslag om lax- och öringsseminarium som kommissionen
skulle arrangera under hösten 2019. Kommissionens deltagande i
förhandlingarna om fiskestadgan.
Ett seminarium föreslås för vårkanten 2020 istället.
2) Myllykangas förslag om skrivartävling i Tornedalens grund-, gymnasie- och
yrkesskolor om ämnet Tornedalens och älvens betydelse för unga i dag och
i morgon. Rubriken kan formuleras tillsammans samt tillhörande pris. Detta
kan bidra till nya idéer och synvinklar som kan användas i planering av
kommissionens verksamhet.
Priset vore ett stipendium. Tema: Tornedalen. Det innehåller fisket, naturen,
turism, gruvor. Ledamöterna ska utreda intresse för en sådan insats i sina
respektive kommuner. Ärendet behandlas mer i nästa möte.

15.

Diskussion om lönestruktur i kommissionen. Sallisalmi. Bilaga 15.
Att svenska kronan har blivit ca 30 procent svagare mellan 2012-2019
gentemot euro syns som en neråtlutande trendlinje i löneutveckling hos
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kommissionens löner i förhållande till eurozonen/Finland. Jokelainen och Johan
Antti ska diskutera sinsemellan hur klyftan som orsakas av den svaga kronan
för kommissionens anställda kunde lösas på ett lämpligt sätt.
Ledamöternas arvoden har varit på samma nivå sedan hösten 2010.
Mötesarvode betalas till ledamöter för kommissionens officiella möten. Andra
möjliga uppdrag för ledamöterna ska förhandlas i förväg med sekreteraren eller
vid behov med ordföranden för eventuell kompensation för resa, boende och
traktamente när uppdraget har koppling till och gynnar kommissionens arbete.
16.

Yttrandebegäran till kommissionen samt beslutsärenden, för kännedom.
Bilaga 16.
Recipientkontrollrapporten från den finska sidan (recipientkontroll av
tillståndspliktiga anläggningar) från 2018 av Eurofins läggs till kommissionens
hemsida när den är bekräftad offentlig.
I fortsättningen på bilagan/listan om yttrandebegäran tilläggs information om de
remisser som kommissionen överväger eller ska ge sitt yttrande.

17.

Möten och seminarier, för kännedom
På kommande
2019-09-16 Miljöforum, Klimatförändring i norr. Länsstyrelsen i Norrbotten. Luleå
Kulturens hus. Sallisalmi
2019-09-17 Översvämningsgrupp för finska Torne älv. NTM-centralen i Lappland.
Kinnunen
2019-09-18->2019-09-20 HELCOM Workshop with River Basin Management
Authorities, Riga, Latvia. Sallisalmi
2019-09-26 och 27 Besöksnäringsparlament, Finnish Lapland Tourism Board.
Hållbarhet, sommar, klimatanpassning. Torneå. Sallisalmi
2019-09-30->2019-10-03 World General Assembly of INBO, Marrakech, Jokelainen
2019-10-16 Höjning av Näränperä översvämningsvall, myndighetsmöte om
tillståndsfrågor i planeringsfas. Torneå, Haparanda städer, Länsstyrelsen i Norrbotten,
NTM-centralen i Lappland, kansliet.
2019-11-13,14 Vattenrådens kontaktpersonmöte, Skellefteå. Sekretariatet.
Ytterligare nämnde Sallisalmi att den 26 november anordnas ett seminarium i Torneå
där frågan om att lyfta Kukkolankoski håvfiske till UNESCO lista om immateriell levande
kulturtradition diskuteras.
Gångna:
2019-08-30 AELCLIC, Aalto universitet. Workshop nr 2 om klimatförändring och
anpassningsåtgärder i Torneå-Haparanda. Sallisalmi
2019-08-30 och 31 Laxseminarium, Muonio, Olos. Ahlstrand, Aska, Kinnunen,
Myllykangas, Sallisalmi

18.

Övriga ärenden
Extern utvärdering (PWC, 2019), informeringsåtgärder. Utvärderingrapporten
har skickat i augusti både till Miljödepartementet och jord- och
skogsbruksministeriet för kännedom. Rapporten ska publiceras på
kommissionens hemsida. Beslöts att rapporten skickas för kännedom till alla
som blev intervjuade eller som svarade på enkäten.
Avloppsrapportens layout-version på finska är nästan klar, informeringsåtgärder
är på kommande under oktober.
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Kiruna tekniska verket har gjort tillsyn i Keinovuopio där metallskrot, skrotbilar,
batterier osv. har funnits en lång tid på markerna nära Muonio älv. Området ska
städas under vintern.
Ett tre-årigt finsk-norskt Interreg-projekt vid Tana vattendrag om en gemensam
vattenförsörjningsplan som omfattar dricksvatten och avlopp i kommunerna
Karigasniemi-Karasjokk och utredning på enskilda avlopp i Ohcejohka och
Tana kommuner har börjat.
19.

Nästa sammanträde
Ordförandena bestämmer mötesdatumet sinsemellan. Nästa möte är avsedd
både för utnämnda ledamöter och ersättare och sakkuniga för perioden 201910-01 - 2021-09-22.

20.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl 14:07.

Johan Antti
ordförande
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Timo Jokelainen
vice-ordförande

