22.1.2017

PROTOKOLL 3/2020
Tid: Fredag den 17 april kl. 10:02-12:10 svensk tid
Plats: Teams-möte
Närvarande: Timo Jokelainen, Johan Antti, Pia Hulkoff, Elli-Maria Kultima, Bengt Niska,
Marika Kylmämaa, Kari Kinnunen, Camilla Ahlstrand och Simja Lempinen.

1.

Mötets öppnande
Ordförande Timo Jokelainen förklarade mötet öppnat kl 10:02 svensk tid.

2.

Mötets beslutsförhet
Beslut: Mötet konstaterades vara beslutsför, eftersom alla ledamöter deltar och
mötestjänsten Teams fungerar.

3.

Godkännande av ärendelistan
Ahlstrand föreslog att i punkt övrigt behandlas fisket i älven och speciellt det
gemensamma fiskekortet under corona-restriktioner.
Kinnunen föreslog att i punkt övrigt behandlas fiskestadgans artikel 26 som inte
har följts.
Beslut: Ärendelistan godkänns. Till punkten övrigt tilläggs älvfisket och det
gemensamma fiskekortet under corona-pandemin samt
gränsälvsöverenskommelsens artikel 26 om förhandlingar när undantag i
fiskestadgan förhandlas.

4.

Firmateckningsrätt till sekreteraren
Simja Lempinen presenterade sig själv. Han är utbildad civilingenjör och är
sverigefinsk. Han kan kommissionens båda språk finska och svenska.
Lempinen börjar sitt arbete som gränsälvskommissionens sekreterare den 24
april. Han har vikariat som varar t.o.m. 2021-05-31.
Beslut: Gränsälvskommissionen ger kommissionens sekreterare Simja
Lempinen Finsk-svenska gränsälvskommissionens firmatecknanderätt under
sin tjänst i kommissionen.
Beslut: Kommissionens sekreterare Kinnunens vikariat i kommissionen tar slut
och samtidigt hans firmatecknanderätt upphör.

5.

Rätt att använda kommissionens bankkonton
Beslut: Gränsälvskommissionen ger fullmakt till Simja Lempinen att han kan
använda kommissionens bankkonton och han får rätt till kommissionens
bankkort och Internetbank.

6.

Utnämning av kommissionens ordinarie sakkunnig (Finland), Bilaga 6a,6b
Kinnunen jävade sig i ärendet och lämnade mötet den tid då ärendet
behandlades.
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Jokelainen presenterade ärendet och kommissionen diskuterade om ärendets
historia. Ministeriet har inte nominerat Kinnunen, men den 10 mars fick
kommissionen ett brev från ministeriet där kommissionen efterfrågades ett
grundat förslag till ordinarie sakkunnig.
Jokelainen föreslog att finska ledamöter samt ersättare förbereder saken och
efter detta tas fram ett grundat förslag till hela kommissionen i nästa mötet.
Kinnunen bads komma tillbaka till mötet.
Ordförande frågade om det går att köpa Kinnunens tjänster efter hans
sekreterarvikariatet. Kinnunen lovade att vara tillgänglig.
Beslut: Kommissionens finska ledamöter och deras ersättare bjuds in i mötet
där förbereds förslag till finska sidans ordinarie sakkunnig.
Kommissionen och Kinnunen gör ett separat avtal om anlitandet av Kinnunens
konsulttjänster.
7.

Uppdatering av Arbetsordningen, Bilaga 7a, 7b
Till arbetsordning tillades hur kommissionen gör i sådana fall när en ledamot
samt hans/hennes ersättare har fått ett oväntat förhinder före mötet.
Tillades även en punkt där biträdande sekreterarens mindre inköp till kansliet
eller före kommissionens sammanträden godkänns i efterhand. Biträdande
sekreterare kan göra mindre inköp med summa som motsvarar 20000 kronor
per år.

8.

Ersättaren till kommissionens svenska ordförande. För kännedom.
Miljödepartementet har skickat sitt beslut där avdelningschef Eva Sundin på
Länsstyrelsen i Norrbottens län är utsedd till Johan Anttis ersättare i
kommissionen.

9.

Yttrandebegäran och beslutsärenden, Bilaga 9
Diskussion om projekt som kan komma på remiss i år. Kari Kinnunen har talat
med Norra Finlands regionalförvaltningsverk om tidtabell när det gäller
Outokumpu stålverks miljö- och vattentillstånd. I slutet av augusti ska
kommissionen lämna sitt yttrande i ärendet.
Om de andra stora projekt konstaterade Jokelainen att Hannukainen
gruvdistrikt har flyttats tillbaka till Tukes för återbehandling. Beslutet var tagen
av Norra Finlands förvaltningsrätt. Kinnunen tillade att miljötillståndet har
förändrats så mycket att det kan leda till en ny remissrunda.
Det konstaterades även att arbetet med Torneås nya vindkraftspark inte har
gått framåt särskilt snabbt.

10.

Möten och seminarier
På kommande
2020-04-20 Skype-möte om Torneälvens översvämningsskydd. NTM-central bjuder in:
kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län, kansliet deltar
2020-04-22 Torne-Kalixälvars vattenförbund årsmöte via Skype, Ahlstrand
2020-04-24 Jord- och skogsbruksministeriets, Miljödepartementets och kommissionens årsmöte
Gångna:
3/3 2020 Haparanda, Havs- och vattenmyndighetens, SLU:s och länsstyrelsens representanter i
kansliet, Kinnunen, Ahlstrand, Aska och Niska deltog
6/3 Helsingfors, Översvämningsriskplanering. Speciellt på Torneälven, konsult Mikko Heinonen
på Lapplands Räddningstjänst och Kari Kinnunen
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Hulkoff frågade om vårfloden. Jokelainen svarade att situation är kritisk
eftersom det finns så mycket snö och enligt prognosen kan vatten överskrida
Suensaarivallen. Men vädret påverkar mest, om det blir en lång och kall vår
minimeras riskerna vid Torneälven.
11.

Övriga ärenden
Ahlstrand berättade att eftersom gränsen mellan Finland och Sverige har
stängts kan fisket i Torneälv påverkas. Marika Kylmämaa som turismföretagare
konstaterade att det är svårt att planera sommaren då ingenting är säkert. Man
kom överens att Ahlstrand och Lempinen följer läget och informerar
kommissionen om det kommer ny information.
Kinnunen skriver rapport om gränsälvskommissionens verksamhet, och fäster
vikt på kommissionens yttranden, hur de har uppmärksammas. Enligt Kinnunen
har nationella myndigheter inte följt gränsälvsöverenskommelsens artikel 26 om
undantag i fiske, inte ett enda gång under den nuvarande överenskommelsens
historia 10 år. Kinnunen lämnar sin rapport innan han slutar i kommissionen.
Rapporten behandlas i kommissionens nästa möte.
Jokelainen tackade Kinnunen för arbetet som han gjort för kommissionen och
önskade att Kinnunen kan hjälpa till som sakkunnig även i fortsättningen.
Kinnunen tackade alla för samarbetet.

12.

Nästa sammanträden
Beslut: Den 4 juni 2020 Skype-möte kl 10-12 svensk tid.

13.

Mötets avslutande
Ordförande Jokelainen avslutade mötet kl 12:10 svensk tid.

Timo Jokelainen
ordförande
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Johan Antti
vice-ordförande

