22.1.2017

PROTOKOLL 6/2020
Tid: Torsdag den 8 oktober kl. 12:02-15:02 svensk tid
Plats: Teams-möte
Närvarande: Timo Jokelainen (ordf), Johan Antti, Pia Hulkoff, Marika Kylmämaa, Bengt
Niska, Elli-Maria Kultima, Birgitta Isaksson, Matti Myllykangas, Brynolf Tjärner, Kalervo Aska,
Eugen Parviainen (till § 8), Aino Hyöppinen (till § 8), Andreas Broman, Simja Lempinen,
Camilla Ahlstrand

1.

Mötets öppnande
Ordförande Timo Jokelainen hälsar alla välkomna till mötet och öppnar mötet.

2.

Mötets beslutsförhet
Beslut: Mötet konstaterades vara beslutsför

3.

Godkännande av ärendelistan
Beslut: Ärendelistan godkänns.

4.

Godkännande av tidigare mötets protokoll 2020-09-01
Beslut: Protokoll godkänns.

5.

Torneå Karhakkamaa vindkraftspark, Bilaga kommissionens yttrandeskiss
Diskussion fördes kring projektet och yttrandeutkastet som förberetts av
sekreteraren. Generella åsikten var att utkastet var väl utarbetat. Några punkter
i yttrandet korrigeras baserat på diskussionen. Yttrandeutkastet uppdateras och
skickas på en andra kommenteringsrunda innan slutversionen färdigställs.

6.

Finska ordinarie sakkunnig, Bilaga 6a och 6b
Det konstaterades att i förberedandet har det förberetts en bakgrund, som finns
i mötets bilagor, med en historik av arbetet i frågan.
Diskussion fördes om kommissionens behov att ha ordinarie sakkunniga och
sakkunniges kunskapsområde. Det konstaterades att enligt
gränsälvsöverenskommelsens artikel 9 kan kommissionen ha upp till tre
ordinarie sakkunniga per avtalspart och kommissionen kan dessutom använda
sig av andra sakkunniga. Under tidigare förberedande arbete med de finska
ledamöterna har finska ordförande gjort ett förslag om ordinarie sakkunnig. Det
har även gjorts ett annat förslag.
Beslut: Det konstaterades att det finns behov för ordinarie sakkunnig. Beslut
görs, att till nästa möte levereras förslag med motiveringar om nominering av
ordinarie sakkunnig till ministeriet.

7.

Gränsälvsöverenskommelsen 10 år, konferenstid 28-29/4 2021
Program Bilaga 7
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Det diskuterades att situationen med Covid19-viruset är oförutsägbart, så
kommissionen fortsätter planera inför seminariet oavsett. Ordföranden och
kansliet har tidigare planera, att teman för seminariet skulle lämpligtvis kunna
vara internationellt gränsvattensamarbete och klimatförändringar. I mötet
föreslogs gäster av ministerienivå, vilket skulle öka evenemangets prestige och
intresset för seminariet. Dessutom föreslogs att fiskefrågor tas upp
(hemälvsprincipen). Det förmodades att fiskefrågor skulle locka fler
intresserade deltagare. Sammanfattningsvis konstaterades att
gränsvattensamarbetet innehåller fiskefrågorna.
Beslut: Förberedandet av programmet fortsätter till kommande möte.
8.

Skrivtävling om gränsälv i skolorna Bilaga 8
Hyöppinen och Parvianen lämnade mötet. Ahlstrand presenterade kansliets
förslag som är en kompletterad version av förslaget gjort av Matti Myllykangas.
Målsättningen är, att tävlingen skulle kunna vara under januari-februari och
vinnarna skulle utses och belönas under seminariet på våren. Diskussion
fördes kring åldern av målgruppen. Kansliets förslag var 8:e klass och det
föreslogs i mötet även andra årskursens gymnasieelever.
Beslut: Kansliet förbereder ett brev till skolorna och ledamöterna kontaktar
skolorna i deras respektive kommuner.

9.

Gränsälvsbidrag utlyses. Bilaga År 2019 broschyr
Samma summa som förra år? Tid?
Beslut: Bidraget utlyses på samma sätt och med samma belopp som tidigare
år.

10.

Yttrandebegäran och beslutsärenden, för kännedom, Bilaga 10
Listan på yttrandebegäran och saker för kännedom sammanfattades.
Föreslog gjordes att kommissionen skulle besöka Kaunis Iron -gruvan i Pajala.
Det konstaterades att ett besök i gruvan har redan planerats i samband med
tidigare planerade mötet i Pajala. Besöket i fråga har inte kunnat förverkligas
pga. corona, men det kommer att göras ett besök när det är möjligt med tanke
på corona-situationen.

11.

Möten och seminarier
På kommande

2020-10-12 Torneälvens översvämningsgrupp, NTM-centralen arrangör via Teams,
Camilla Ahlstrand
2020-10-08 Regionalt möte om Europa havs- och fiskerifondens programperiod 2021–
2027. Lapplands möte anordnas i Uleåborg, går att följa via en länk.
Gångna:

2020-10-01 Övertorneå kommun, Folkets hus, infomöte om planerad Karhakkamaa
vindkraftspark, Lempinen, Niska, Hulkoff

12.

Övriga ärenden
Avloppsvattenrapporten har publicerats men har inte postats ännu. Kansliet gör
detta snarast.

13.

Nästa sammanträden
Beslut: Kansliet och ordföranden utreder innan mötesinbjudan skickas ut, om
traditionellt möte är möjligt eller om det hålls på distans via Teams.
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Det konstaterades, att i tidigare mötet har preliminär tid och plats för nästa
sammanträde bestämts till: den 12 november kl 9-11:30 plats: Hulkoff-gården
Följande mötet den 10 december kl 12:00-14:30 Plats ej bestämt.
Alla tider svenska tider.
14.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl 15:02 svensk tid

Timo Jokelainen
ordförande
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Johan Antti
vice-ordförande

