PROTOKOLL 6/2015
Tid: Tisdag den 20 oktober kl. 10:10-14:07 svensk tid
Plats: Gränsälvskommissionens kansli, Storgatan 92A, Haparanda
Närvarande: Britt-Marie Häggberg, Timo Jokelainen, Kalervo Aska, Birgitta Isaksson, Eugen
Parviainen, Gunnar Björk, Karl-Erik Nilsson, Virve Sallisalmi och Camilla Ahlstrand
Gäst: Fr.o.m. kl 14:07 Torneås nya stadschef Timo Nousiainen

1.

Mötets öppnande
Ordförande Häggberg öppnade mötet kl 10:10

2.

Mötets beslutsförhet
Konstaterades att mötet är beslutsför.

3.

Godkännande av ärendelistan
Ärendelistan godkändes.

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Biträdande sekreterare redigerar och skickar protokoll till alla via e-post.

5.

Budgetuppföljning
Av budgeterade medel har kommissionen använt drygt 80 procent jämfört med
beräknad nivå vid tidpunkten. Till vattenparlamentets arrangemang finns
avsatta medel. Några inköp görs före årsskiftet.

6.

Tornedalens Vattenparlament, 3-4/11 2015, Torneå, Joentalo. Lägesrapport.

7.

Samarbetsbidrag, bilaga 1
Tre annonsbyråer har fått offertbegäran om att planera broschyr och
annonsskiss. Bidraget offentliggörs på vattenparlamentet. Bidraget söks genom
att svara på webropol-enkäten på kommissionens hemsida. Kommissionen har
reserverat 50 000 kronor eller 5 000 euros till bidraget. Bidraget kan ges ut till
en sökande eller summan kan delas till flera sökanden. Kommissionen kan
även avstå från att tilldela bidrag.

8.

Kommunseminariet 2016, eventuellt vecka 15. Diskussion om arrangemang,
teman och inbjudan av föreläsare, bilaga 2
Kommunbesöken som kommissionen har gjort blir en utgångspunkt för
kommunseminariet. Tidpunkt för seminariet är preliminärt veckan 15/2016.
Jokelainen föreslog även vecka 14. Mötesplatsen är förmodligen Pajala eller
Haparanda.
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Seminariets målgrupp är beslutsfattare i kommunerna kring Torneälvens
avrinningsdistrikt.
Diskussion fördes om tema/ teman för seminariet enligt bilaga 2.
Virve Sallisalmi konstaterade att FN:s/UNECE:s avtal gällande gränsvattendrag
samt gränsöverskridande samarbete vid EU direktiv också skall finnas med i
programmet.
Beslut: Ordföranden och kansliet förbereder tema för seminariet och förslaget
tas upp på decembermötet. Förslaget på programskiss skickas ut via e-post.
Möjlighet finns att kommentera förslaget före mötet.
9.

Verksamhetsplan 2016, preliminär diskussion
Kommissionen lämnade sitt förslag på budget för år 2016 anslag till
ministeriet/departementet i februari. Efter det har departementet utnämnt en
ordinarie svensk sakkunnig för kommissionen. Vid besök från
ministeriet/departementet i våras fastslogs att kommissionens sekreterare
skickar specifierade/uppdaterade motivering för utökat anslag.
År 2016 arrangeras ett kommunseminarium och ett finskt-svenskt möte med
nationella och regionala myndigheter om samarbetet i vattenvård och
översvämningsriskhantering. Fortsättningsvis kan Vattenparlamentet anordnas
vartannat år. Kommissionens studieresa i augusti är med i planerna för 2016.

10.

Kommunikationsplan, lägesrapport och diskussion, bilaga 3
Ledamöterna har fått en kommunikationsplan på rubrikernivå via e-post.
Ahlstrand utvecklar kommunikationsplanen till decembermötet.

11.

Yttrandebegäran till kommissionen samt beslutsärenden, för kännedom,
bilaga 4

12.

Möten och seminarier, för kännedom
Kommunmöte i Kiruna och Sametinget 16/10, Häggberg och Sallisalmi
Vattenråd kontaktpersonmöte 21/10 i Piteå, Ahlstrand
Torneälvs recipientkontrollmöte 22/10 i Kolari, Sallisalmi
Översvämningsriskhanteringsplaner 23/10, Torneå och Haparanda, kommissionens
kansli i Haparanda, sekretariat.

Tidigare möten:
Nationell Leader-träff (Jordbruksverket) 6-7/10 i Haparanda, Sallisalmi

13.

Övriga ärenden
Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård 2020–förening (för förvaltning av
medel från Europeiska fiskerifond m.fl.)
Beslut: Kommissionen utreder om kommissionen kan stöda/ge bidrag till
föreningen/förvaltningsorganen för fiskeområdet utan medlemskap i föreningen.
Kommissionen kan söka extramedel för Tornedalens vattenråd (VRO1) från
länsstyrelsen t.ex. för att producera en broschyr om Torneälvs vattendrag,
bilaga 5
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Beslut: Extra medel söks enligt bilaga 5, texten formuleras enligt diskussionen.
Diskussion om möjlighet för en gemensam lax- och öringsstrategi för
Torneälven i samarbete med SALCOM-gruppen
I dag finns det två nationella lax- och öringstrategier. Sveriges nationella
strategi lämnas till regeringen i början av november, Finlands strategi blev
fastställd av statsrådet 2014-10-16. Torneälvens vattendistrikt med sitt
fiskbestånd hamnar mellan dem. Regionala fiskestrategier produceras på båda
sidor av älven. Behov för en gemensam lax- och öringsstrategi för Sverige och
Finland har lyfts. En sådan strategi kunde göras i samarbete med SALCOMgruppen (Salcom Committee of the Bothnian Bay).
Kalervo Aska var skeptisk för behovet av detta eftersom Finlands laxstrategi
redan är beslutad - trots att Sverige inte hade roll i dess förberedning.
Karl-Erik Nilsson anser att lax- och öringsstrategi kan bäst främjas i SALCOMsamarbetet, eftersom kommittén som bildades 2013-10-30 har sin grundtanke i
att främja samsyn i lax- och öringsfrågor.
Sallisalmi konstaterade att enligt gränsälvsöverenskommelsen borde planer
som behövs för att uppnå vattnets hållbara nyttjande samordnas och att
kommissionen ska främja samarbete (2§ bl.a. skäligt nyttjande av gränsälvarna;
samordna de planer i avrinningsdistriktet som behövs för vattnets hållbara
nyttjandet och främjandet av samarbete i vatten- och fiskefrågor.)
Fortsättningsvis tar kommissionen upp båda ländernas lax- och
öringsstrategier. SALCOM- samarbetets nystart 2016 följs först upp.
Besök till Haparandas och Torneås gemensamma avloppsreningsverk (BRAB)
planeras till kommissionens nästa möte.
Jokelainen föreslog att då mötet har flera bilagor, kansliet granskar möjlighet till
extranet i stället för e-post.
14.

Nästa sammanträde
3-4 december i Torneå, hotell Olof. Ledamöter och suppleanter inbjuds.

15.

Häggberg avslutade mötet kl 14:07 och hälsade välkommen Torneås nya
stadschef Timo Nousiainen.

Britt-Marie Häggberg
Ordförande
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Timo Jokelainen
vice-ordförande

