PROTOKOLL 6/2021
Kommissionens sammanträde 6/2021
Tid: tisdag den 12 oktober 2021 kl.15.05-17:35 svensk tid
Plats: Officersmässen i Älvkarleby
Närvarande: Johan Antti (ordförande), Timo Jokelainen, Bengt Niska, Elli-Maria Kultima, Pia
Hulkoff, Marika Kylmämaa, Birgitta Isaksson, Kalervo Aska, Aino Hyöppinen, Virve
Sallisalmi, Simja Lempinen, Camilla Ahlstrand
1. Mötets öppnande
Ordförande Johan Antti öppnade mötet kl 15:05 svensk tid och föreslog att mötet
avslutas senast 17:30.
2. Mötets beslutsförhet
Beslut: Mötet konstaterades vara beslutsför.
3. Godkännande av ärendelistan
Beslut: Ärendelistan godkändes med tillägget att under övriga ärenden hanteras
återkoppling gällande fisketillsynen som Bengt Niska tog upp.
4. Godkännande av föregående mötets protokoll
Beslut: Protokoll av 2021.8.20 godkändes.
5. Nästa sammanträden
Beslut: Mötet hålls i december. Kansliet informerar om datumet för nästa
sammanträde snarast möjligt.
6. Kansliets personal.
Beslut: Vatten- och miljöingenjör Simja Lempinen utses tillförordnad sekreterare i
kommissionen fr.o.m. den 1 november 2021 t.o.m. den 31 maj 2022.
7. Firmatecknanderätt till tillförordnad sekreterare Simja Lempinen
Beslut: Gränsälvskommissionen beviljar Simja Lempinen Finsk-svenska
gränsälvskommissionens firmatecknanderätt fram till 30 juni 2023.
8. Rätt till kommissionens bankkonton
Besluts: Gränsälvskommissionen beviljar fullmakt till Simja Lempinen att han kan
använda kommissionens bankkonton och han får rätt till kommissionens bankkort och
Internetbank fram till 30 juni 2023.
9. Arbetsordning uppdaterats. Bilaga 9a SVE och 9b FI arbetsordning, bilaga 9c om
övrig personal, beslutsprocess i administrativ stadga i ÖK och arbetsordning.
I arbetsordningen finns några termer som sekreteraren har gett ändringsförslag för.
Det saknas även nämnande av övrig personal i arbetsordningen. Ordförande föreslog
att förändringar inte skall hanteras i detta möte.
Beslut: Kommissionen hanterar förändringar till arbetsordningen i kommande
sammanträdet.
10. Budgetuppföljning 08/2021. För kännedom. Bilaga 10.
Sallisalmi presenterade ekonomiska läget enligt rapporten enligt augusti 2021.
Corona-pandemin har minskat kommissionens utgifter bl.a p.g.a. distansmöten.
Användningen av kommissionens anslag har efter augusti varit 55% medan den
beräknade användningen vid detta tillfälle vore 67% av anslaget.
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11. Outokumpu fond, tillgångar 09/2021. För kännedom. Diskussion.
Den tidigare kommissionen har gett vattenhushållnings- och miljötillstånd till
Outokumpu som innehåller en fiskevårdsavgift vilken utgör Outokumpufonden. Från
fonden har det medgetts resurser till gränsöverskridande forskningsprojekt i
tillämpningsområdet för gränsälvsöverenskommelsen. Kommissionen har i sitt
senaste yttrande år 2021 gällande uppdateringen av Outokumpus tillstånd föreslagit
till tillståndsmyndigheten att en liknande avgift med motsvarande belopp skulle kunna
regleras i tillståndet för samma ändamål. Fondens ekonomiska tillstånd
konstaterades. Bolaget har senast i september betalat den årliga fiskevårdsavgiften
till kontot för fonden.
12. Gränsälvsbidraget 2022
Besluts: 10 000 euro eller 100 000 kronor, utlyses i november under vecka 46/2021,
svarotid till 1 februari 2022 att lämna ansökan. Kansliet samlar inkomna ansökningar
med hjälp av webropol-program. Av 2-4 kommissionens ledamöter utses en
arbetsgrupp som förbereder förslag av bidragstagarna, kommissionen fattar beslutet i
årets andra möte. Beslut om arbetsgruppens deltagare tas i nästa möte.
13. Kommissionens websidor, lansering 03/2022. Ärendet förbereds i sekretariatet,
nuläge. För kännedom.
Nuvarande hemsidorna har varit i bruk i tio år. Utseendet av hemsidan skall
uppdateras och samtidigt även skalbarheten. Dessutom skall hemsidan
tillgänglighetsanpassas.
14. Olos-konferensprogram den 30–31 mars 2022. Marknadsföring, teman,
programförslag. Bilaga 14.
Sekreterare Sallisalmi berättade att kommissionens centrala intressegrupper har
skickats preliminär information om arrangemanget i juni. Det är frågan om en
konferens på inbjudansbasis. Kommissionen gick igenom programutkastet temavis. I
kommissionens verksamhetsplan 2021 står UNECE och INBO-samarbete. Kopplat till
UNECE har Kari Kinnunen lovat ställa upp. Atte Korhola från Helsingfors universitet
föreslogs för att berätta om klimat och vattenfrågor. Dessutom föreslog frågor kopplat
till regionalutveckling. Ett av förslagen var att huvudtemat skulle kunna vara
kommissionens status och roll ur regionens och statens synvinkel samt möjliga behov
att uppdatera gränsälvsöverenskommelsen. Utöver detta presenterades förändringar
under gränsälvsöverenskommelsens tid, befolkningsutveckling samt områdets projekt
och potential. Det föreslogs utvecklingstema med blick mot framtiden.
Beslutsförslag: Beredning av konferensen fortsätter i sekretariatet.
15. Kommissionens ledamöter Johan Anttis och Eva Sundins mandatperiod upphör den
31 december 2021. För kännedom.
Beslutsförslag: Sekretariatet ber med brev till Miljödepartementet att utse en svensk
ledamot och suppleant fr.o.m. 2022-01-01 för tre års period. Kommissionen ber MD
utse en svensk ordförande till kommissionen fr.o.m. 2022-01-01.
16. Yttrandebegäran och inkomna beslut, Bilaga 16.
Det pågår ett gränsöverskridande Esbo-samråd gällande expansionen av Kaunis Iron
AB:s gruvverksamhet. Vatten- och miljöingenjör Simja Lempinen presenterade
material miljötillståndsansökan och utökningen av verksamhet i en powerpointpresentation. Det fördes diskussioner bl.a. om vilka saker kommissionen kan lyfta i
sitt ärende. Utkastet för yttrandet blir färdigt under oktober så att kommissionen kan
kommentera det. Yttrandet bör lämnas till Lapplands- NTM central och finska
miljöministeriet senast 2021.11.8.
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17. Kansliets kontaktuppgifter. För kännedom
Komissionens fasta telefonnummer 61680 avvecklades 2021-09-20. Postadress i
Sverige är fr.o.m. den 1 oktober Storgatan 92 A, 95331 Haparanda.
18. Informering om kommissionens verksamhet i 2021 till finska kommunfullmäktige i
Tornedalskommunerna, september-oktober 2021. Broschyr, rapport om
avloppsanläggningarna med följebrev till registratorerna i Tornio, Ylitornio, Pello,
Kolari, Muonio och Enontekis för distribuering. För kännedom.
19. Möten och seminarier
Kommande
2022-03-30 – 2022-03-31 Gränsälvskonferens, Olos, Muonio. Hela kommissionen.
Gångna:
2021-09-29 LUKE, kl. 13-15:30 finsk tid. Siika, tutkimus.Teams-webinar.
2021-09-29 TEM kl. 13-15 finsk tid, Zoom-möte, minerallagen i beredning, TEM, FI. Sallisalmi
2021-09-06 River Torne working group, FI-SVE vattenförvaltning, Sallisalmi, Lempinen
2021-09-29 – 2021-10-01 Geneva Water Convention, webinar, ett antal valda
temaföreläsningar. Lempinen
2021-10-07 Torneälvens översvämningsgrupp, NTM-centralen arrangör, Lempinen, Ahlstrand
2021-10-07 kl. 13-16:30 finsk tid. Pro Siika, Rajat ylittävä kulttuuriperintö ja kestävä matkailu /
Gränsöverskridande kulturarv och hållbar turism, Aine konstmuseum. Sallisalmi, Aska

20. Övriga ärenden
Förfrågan om bidrag till rensning av spinnflugafiskeforsarna (dykning) under flera år,
Oscar Toivonen, Torneå, 300 euro.
Besluts: Bidrag ges inte i detta sammanhang. Sökanden kan ansöka bidrag via
gränsälvsbidraget 2022.
Det fanns inte tid att hantera frågan som Bengt Niska föreslog skulle hanteras under
övriga ärenden. Detta ärende flyttas till kommande sammanträde.
21. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl 17.35 svensk tid.

Johan Antti
ordförande
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Timo Jokelainen
viceordförande

