22.1.2017

PROTOKOLL 4/2020
Tid: Torsdag den 4 juni kl. 10:00-12:10 svensk tid.
Plats: Teams-möte
Närvarande: Timo Jokelainen (ordförande), Johan Antti, Pia Hulkoff, Bengt Niska, Elli-Maria
Kultima, Marika Kylmämaa, Matti Myllykangas, Kalervo Aska, Eugen Parviainen, Brynolf
Tjärner, Birgitta Isaksson, Simja Lempinen och Camilla Ahlstrand

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnade möätet kl 10:11 svensk tid

2.

Mötets beslutsförhet
Beslut: Mötet konstaterades vara beslutsför

3.

Godkännande av ärendelistan
Beslut: Till ärendelistans punkt 12 Övrigt tilläggs läget i Sveriges fiskekontroll
inom havsområdet, för kännedom.

4.

Godkännande av tidigare mötens protokoll
2020-01-31; 2020-02-28 och 2020-04-17
Beslut: Konstaterades att protokollen godkänns i nästa möte.

5.

Utnämning av kommissionens ordinarie sakkunnig (Finland)
Beslut: Finska ledamöter och ersättare har inte kommit överens om ordinarie
sakkunnig i förberedande möten. Kommissionen fortsätter ärendets
förberedning. Jokelainen kontaktar ministeriet och berättar att för tillfället har
kommissionen inget förslag till sakkunnig.

6.

Rapport av Kinnunen, Bilaga 6a, 6b
Diskussion om rapportens innehåll. Konstaterades att kommissionen fortsätter
diskussion i nästa möte där alla är vid samma bord. Ytterligare föreslogs att om
kommissionen arrangerar 10-års seminarium kan Kinnunen presentera sin
rapport där.

7.

Ledamot och ersättare till NTM-centralens översvämningsgrupp för Torneälven
Kommissionen valde i juni år 2019 Kinnunen och Sallisalmi till uppgiften men
då de inte kan sköta ärendet, måste kommissionen välja nya representanter.
Ordförande föreslog kansliets sekreterare till uppgiften då det blir lättare för
dem att delta i möten.
Beslut: Kommissionen nämner Simja Lempinen till ledamot och Camilla
Ahlstrand som ersättare till översvämningsgruppen.

8.

Yttrande om den svenska vattenförvaltningsutredningen, svar senast den 24
juni. Bilaga: Länken till betänkandet
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https://www.regeringen.se/4af95d/contentassets/3ca686d2da744f93a069c
71601cf4830/en-utvecklad-vattenforvaltning---volyn-1-och-2-sou-201966
Beslut: Ärendet är viktigt och kommissionen ger sitt yttrande. Lempinens
uppdaterade skiss och dess översättning skickas till kommissionen för
kommentering.
9.

Yttrandebegäran och beslutsärenden, Bilaga 9
Lempinen nämnde remiss om havsplan i Finland. Jokelainen tyckte att det inte
är nödvändigt att yttra sig i nuläget. Lempinen fortsatte att om det finns
påverkan till svenska sidan av gränsen kan det vara värd att yttra sig. Beslöts
att frågan behandlas i veckomötet mellan Jokelainen och kansliet.

10.

Gränsälvsöverenskommelsen fyller 10 år, seminarieplanering
Beslut: Kansliet börjar seminarieplaneringen, seminariet ska hållas i traditionell
form. Om på grund av corona-pandemin det inte kan ordnas på hösten 2020,
flyttas det senare. Konstaterades att det inte är ändamålsenligt att hålla
seminariet virtuellt. Av ledamöterna önskas idéer. Ahlstrand på kansliet ska
skicka program som var aktuell i myndighetskonferens år 2012. Den här
konferensen arrangerades av kommissionen i början av år 2012.

11.

Möten och seminarier
På kommande
Gångna:
2020-04-20 Skype-möte om Torneälvens översvämningsskydd. NTM-central bjuder in:
kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Kinnunen och Ahlstrand deltog
2020-04-22 Torne-Kalixälvars vattenförbund årsmöte via Skype, Ahlstrand
2020-04-24 Jord- och skogsbruksministeriets, Miljödepartementets och kommissionens årsmöte,
Jokelainen, Antti, Kinnunen, Broman, Lempinen, Ahlstrand deltog via Skype
2020-05-18 kansliet, aktuellt om fisketillsyn, fiskeövervakarna på länsstyrelsen och NTMcentralen planerade säsong

12.

Övriga ärenden
Matti Myllykangas berättade att han har frågat Jord- och skogsbruksministeriets
åsikt om det att HaV inte tänker övervaka fiskare på havsområdet. Det här är
mot överenskommelsen. Johan Antti var tvungen att lämna mötet så att han
inte hann berätta vad som man på länsstyrelsen vet om ärendet.
Myllykangas sade att han återkommer ifall han får nytt information.

13.

Nästa sammanträden
Beslut: Kansliet förbereder ärendet och under juni-månad ska ledamöterna
bjudas in i mötet som ska äga rum i augusti eller september. Målet är att hålla
ett vanligt möte, ingen videokonferens.

14.

Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för ett bra möte och avslutade mötet kl 12:10 svensk
tid.

Timo Jokelainen
ordförande
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Johan Antti
vice-ordförande

