PROTOKOLL 1/2016
Tid: Fredag den 29 januari kl. 10:15-14:25 svensk tid
Plats: Gränsälvskommissionens kansli, Storgatan 92A, Haparanda
Närvarande: Timo Jokelainen, Johan Antti, Bengt Niska, Paula Aikio-Tallgren, Pia Hulkoff,
Sari Keskitalo, Kari Kinnunen, Karl-Erik Nilsson, Virve Sallisalmi och Camilla Ahlstrand

1.

Mötets öppnande
Ordförande Timo Jokelainen öppnade mötet kl 10:15.

2.

Mötets beslutsförhet
Inbjudan för mötet skickades 10 dagar före mötet och då alla ledamöter var på
plats, konstaterades att mötet är beslutsför

3.

Godkännande av ärendelistan
Godkänt.

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Godkänt. Alla har fått via e-post den 19 januari både ett kort protokoll samt
längre minnesanteckningar.

5.

Kommissionens nya ledamöter, för kännedom
Jokelainen konstaterade att regeringskansliet i Sverige utsåg länsrådet Johan
Antti som ordförande i Finsk-svenska gränsälvskommissionen och hans
suppleant vattenvårdsdirektör Lisa Lundstedt. Johan Antti välkomnades till
kommissionens ordinarie ledamot.

6.

Verksamhetsberättelsen 2015, bilaga 1
Sallisalmi presenterade verksamhetsberättelsen som är i linje med gamla
verksamhetsberättelsens form. Verksamhetsberättelsen skickas vidare till
kommissionens finansiärer och publiceras på kommissionens hemsida.
Beslut: Verksamhetsberättelsen blev godkänt.

7.

Bokslut 2015, bilaga 2
Sallisalmi presenterade kommissionens bokslut år 2015. Resultatet blev ca
300 000 kronor på plus. Användning av överskottet planeras tillsammans med
ordförandena på mötet den 4 februari i kansliet.
Kinnunen frågade varför man inte ser Outokumpufondet i bokslutet. Kinnunen
föreslog att man kan informera t.ex. forskningsorganisationer om denna fond
som kommissionen adminstrerar. Sallisalmi tillade att Outokumpufonden är en
separat fond utan koppling till kommissionen finansiering eller verksamhet.

PROTOKOLL 2016-01-29

Beslut: På torsdag den 4 februari på mötet med ordförandena diskuteras
vidare åtgärder gällende Outokumpu-fond.
Beslut: Bokslutet 2015 blev godkänt av ledamöternas underteckningar.
8.

Kommunseminariet 6-7 april 2016, för kännedom.
Sallisalmi föreslog att seminariet hålls först i oktober eftersom ett annat sort
seminarium arrangeras samtidigt i Rovaniemi. På hösten utnämns
kommissionens ledamöter för en ny treårs period, vilka börjar i kommissionen i
oktober. Seminariet vore ett bra tillfälle att bekanta sig med
kommunrepresentanter. Dessutom är kansliet ganska belastat i januari-mars
Beslut: I mötet den 4 februari söker ordföranden och kansliet lämpliga
tidpunkter och frågan tas upp på mötet den 12 februari. Beslöts, att i april blir
inte kommunseminariet av.

9.

Samarbetsbidrag, för kännedom. 17 sökande. Bilaga 3
Sallisalmi presenterade kort ansökan som kommit in. Det kom ansökningar av
båda sidor av älven. En liten diskussion om ansökningarnas innehåll.
Konstaterades att 5 000 euro/50 000 kronor inte är så mycket pengar, att det är
ingen idé dela summan till flera utan högst 1-2 projekt.
Beslut: Kansliet gör ett förslag av bidragmottagare och ärendet avgörs på
nästa möte den 12 februari.

10.

Studieresa. Eventuell studieresa för hela kommissionen i augusti 2016, mål:
gränsvattendrag.
Beslut: Planeringen av studieresa 2016 fortgår i ordförandemötet den 4
februari och tas fram den 12 februari.

11.

UNECE implementeringsgruppens möte i början av maj 2016.
UNECEs ordförande och sekreterare har godkänt ideén att hålla sitt möte i
Haparanda-Toreå-området. Deltagarna ska komma den 2 maj och hemresan
börjar den 4 maj. I kommitteen är 9 ledamöter och av sekretariat ska på plats
komma 2-3 personer. Möten är öppna och så kallade observanter kan delta i
möten. Man kan marknadsföra mötet till universitet, forskare och andra
gränsvattenkommissioner.
Beslut: Kommissionen ger stöd för att få UNECE Implementerings Committee i
området för sitt årsmöte. Kommissionen bjuder möteslokaler och en middag.
Kansliet gör mötesarrangemang för UNECE implementeringsgrupp i maj 2016 i
samverkan med Kinnunen

12.

Utredning om finska statens regalerätt i Torne älv färdig (forskare Juha Joona,
Lapplands universitet). För kännedom.
Jord- och skogsbruksministeriet beställde en utredning av Juha Joona
angående laxens ägorätt, så kallad lax-regale. Ministeriet har inte kommenterat
forskningen.

PROTOKOLL 2016-01-29

Kommissionen kan be UNECEs råd för frågan för att lösa problemet inom
fiskestadgan med skilda datum för kustfiske.
Beslut: Jokelainen diskuterar om Joonas utredning med Matti Hepola,
kommissionens före detta ordförande. Kommissionen beslöt även att ta upp
ärendet med departemetsmötet i Helsingfors där även fiskemyndigheter är
inbjudna. Kinnunen och kansliet förbereder ärendet vidare för att få UNECEs
råd, Kinnunen gör skissen.
13.

Yttrandebegäran till kommissionen samt beslutsärenden, för kännedom
Bilaga 4
Diskussion om yttrandebegäran som miljöministeriet i Finland har skickat. Den
innehåller ett förslag om nationellt värdefulla landskap. Samrådstid varar till och
med den 15 mars. Inom kommissionens område finns också förslagna
värdefulla landskap.

14.

Möten och seminarier, för kännedom
12/1 Haparanda kommuns nya landsbygdsutvecklare Jessica Wennberg på kansliet,
information om kommissionen och planering för gränsöverskridande samarbete
15/1 Beredningsworkshop om Arktisk miljökonsekvensbedömning -initiativ till Arktiska
rådet, finska miljöministeriet. NTM-centralen i Rovaniemi, Sallisalmi
22/1 Is Finland becoming polarized? Samerna, Arktis och miljöbeslutsfattandet.
Laplands universitet m.fl. Helsingfors. Sallisalmi
3/2 Sommarsik styrelsegruppmöte, Torneå-Haparanda. Sallisalmi
4/2 Planeringsmöte för kommissionens verksamhet, Haparanda. Jokelainen, Antti
Sallisalmi och Ahlstrand deltar.
5/2 Torne Roof Plan och vattenvårdsplaneringens samordning. Vattenmyndigheterna
från Länsstyrelsen och NTM-centralen. Sallisalmi, Ahlstrand
9/2 TRIWA-Life -planeringsmöte. Länsstyrelsen i Norrbotten, NTM-centralen. SveFI
Haparanda. Sallisalmi
8/3 Möte med Miljö- och energidepartementet och Jord- och skogsbruksministeriet.
Helsingfors. Berggren, Loberg, Vasama, Kemppainen. Från kommissionen Jokelainen,
Antti, Kinnunen, Sallisalmi
Maj-juni 2016 myndighetsmöte om vattenvårdsplaneringens samordning i Torne älv.
Deltagare Miljöministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet, Havs- och
vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i
Norrbotten, NTM-centralen i Lappland, kommissionen/sekreterare

Beslut: Sallisalmi skickar material från 2016-01-22 Helsingfors seminarium till
ledamöterna för kännedom via e-post efter dagens möte.
15.

Kommissionens mötesdatum 2016
12/2/2016, 13/4/2016 och 23/5/2016. Ytterligare deltar kommissionen UNECEs
möte 3-4/5 2016

16.

Övriga ärenden
Alla kommissionens ledamöter och sakkunniga har fått en länk till en webropolundersökning om kommissionens verksamhet. Länken skickades den 27
januari. Svar ska skickas senast 2 februari. Det vore önskvärt att alla ger sina
svar.

17.

Nästa sammanträde den 12 februari i Haparanda i kansliet kl 10.

18.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl 14:25 svensk tid
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Timo Jokelainen
Ordförande
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Johan Antti
vice-ordförande

