PROTOKOLL 2/2015
Tid: Tisdag den 17 februari kl. 8:45- 12:00 svensk tid
Plats: Hotel Lapland, Soukolovägen 2, Pajala
Närvarande: Britt-Marie Häggberg, Pekka Räinä, Bengt Niska, Sari Keskitalo, Pia Hulkoff,
Kalervo Aska, Kari Kinnunen, Virve Sallisalmi, Camilla Ahlstrand

1.

Mötets öppnande och ordning
Ordförande öppnade mötet kl 8:45.

2.

Mötets beslutsförhet
Mötets konstaterades vara beslutsför.

3.

Godkännande av ärendelistan
Ärendelistan godkändes så att punkterna Verksamhetsplan 2015 och budget
2016 behandlas efter varandra.

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Protokollsutkast delades ut på mötet för genomläsning. Efter det godkändes
protokollet.

5.

Verksamhetsplan 2015
Beslut: Sallisalmi skriver ett brev till finska jord- och skogsbruksministeriet för
att kommissionen vill ha en representant med i laxtstrategiarbetsgruppen.
Brevet undertecknas av Häggberg och Räinä.
Beslut: Kommissionen gör en analys av möjliga förändringsbehov till
gränsälvsöverenskommelsen. Till den hör bland annat datum för bokslutet och
arkiveringsfrågor.
Kommissionen beslutade att efter kommissionens möten skrivs två versioner av
protokoll. En kort version och en längre som kallas för minnesanteckningar.
Beslutades att kommissionens kommunikationsplan tas fram och presenteras
vid oktobermötet.
Med ministeriets representanter tas frågan upp ifall de vill ha en extern
utvärdering angående kommissionens verksamhet.
Beslut: Sallisalmi redigerar verksamhetsplan enligt diskussionen och den
finslipade versionen godkänns via e-post.

6.

Havs- och vattenmyndighetens yttrande (svar) till förslag av
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länsstyrelsen i Norrbotten om att skilja Torneälvens internationella vattendistrikt
från Bottenvikens vattenvårdsområde (kom för kännedom 2014-12-18)
Konstaterades att ärendet tas upp vid jord-och skogsbruksministeriets och
miljö- och energidepartementets besök den 4-5 mars i Haparanda.
7.

Budgetförslag för 2016
Beslut: Kommissionen föreslår 75 000 euros ökning, vilket innebär 37 500 euro
per stat.

8.

Vattenförvaltningsplan och åtgärdsprogram, utblick av Pekka Räinä.
Pekka Räinä informerade kort om tidtabellen. Enligt Räinä kan kommissionen
ge sitt yttrande efter att den finska samrådstid gått ut i april eftersom den
svenska samrådstiden går ut först i slutet av april. Detta för att kommissionen
ska kunna avge sitt yttrande samtidigt till både Finland och Sverige.
Torneälvens gemensamma åtgärdsprogram ”Roof Plan” är under bearbetning
på länsstyrelsen.

9.

Samarbetspriset
Beslut: Arbetsgruppen kommer med sin idé om kriterierna till Ylläs-mötet.

10.

Yttrandebegäran/yttranden och beslutsärenden, för kännedom, bilaga
Se bilaga.

11.

Möten och seminarier
För kännedom möten som listades på ärendelista.

12.

Övriga ärenden:
Kanslipersonal har medarbetssamtal med Häggberg den 12 mars.

13.

Övrigt
Inga övriga ärenden

14.

Nästa sammanträde den 15-16 april 2015 i Kolari, Ylläs

15.

Mötets avslutande
Häggberg avlutade mötet kl 12:00

Därefter vattenmyndighetens samrådsinfo kl 13.00.

Britt-Marie Häggberg
ordförande
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Pekka Räinä
vice-ordförande

