PROTOKOLL 2/2017
Tid: Onsdag den 1 mars kl. 10:20 -14:40 svensk tid
Plats: Gränsälvskommissionens kansli, Storgatan 92 A, Haparanda
Närvarande: Johan Antti, Timo Jokelainen, Pia Hulkoff, Kalervo Aska, Eugen Parviainen,
Birgitta Isaksson, Andreas Broman, Virve Sallisalmi och Camilla Ahlstrand

1.

Mötets öppnande och ordning
Ordförande Johan Antti öppnade mötet kl 10:20

2.

Mötets beslutsförhet
Mötet konstaterades vara beslutsför.

3.

Godkännande av ärendelistan
Ärendelistan godkändes.

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Protokoll godkändes.

5.

Verksamhetsplan 2017, Bilaga 1
Beslut: Verksamhetsplan för år 2017 godkändes.

6.

Budgetförslag för 2018, Bilaga 2
Kommissionen föreslår att summan för anslaget behålls på samma nivå som
den varit år 2016. En mer djupgående samordning om vattenförvaltning och
planering av att förebygga översvämningsrisker förutsätter mer resurser
antingen så att mer tjänster köps av utomstående aktörer eller att rekryteringar
görs.
Beslut: Kommissionens förslag för års 2018 budget blev godkänt.

7.

Samarbetsbidrag, val. Bilaga 3
Diskussion om inkomna ansökningar.
Diskussion om att ansökningars status växlar. Bidraget kan ju riktas mot en viss
verksamhet i fortsättningen genom att anmäla detta syfte i annonser. Ärendet
tas upp i senare möten.
Beslut: Samarbetsbidrag beviljas till två olika projekt. Sven Keskitalo som
arrangerar tillsammans med kulturskolor i Norrbotten en koncert på
Victoriatorget den 26 augusti då det är 100 dagar kvar till Finlands 100 åriga
självständighetsdagen. Idén är att hylla 100-åriga Finland med en koncert på
gränsen. Biståndssumman är 15000 kronor. Bidraget betalas efteråt enligt
verifierade kostnader.
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Lärare Anne Keisus idé om festbyte mellan Seskarö skola i Haparanda och
Näätsaari skola i Torneå får 1000 euro för busstransport och andra kostnader.
Bidraget betalas efteråt enligt verifierade kostnader.
De andra som sökte bidraget får eget svar.
8.

Kommissionen strategi, uppdatering. Bilaga 4
Jokelainen tyckte att innehållet i kommissionens strategi motsvarar fortfarande
det som den skall. Jokelainen föreslog att kommissionen fortsätter med denna
men föreslog ett par mindre förändringar: till värden tilläggs ordet ”öppen” och i
visionen tas bort satsen ”Finsk-svenska gränsälvskommissionen arbetar…” .
Beslut: Strategiuppdatering godkändes.

9.

Kommissionens studieresa och höstens första möte.
Livlig diskussion om resan och möjliga besöksmål i området Enontekis-Kiruna.
Beslut: Studieresa till Kilpisjärvi område den 14-15 september 2017.
Kansliet gör programskiss enligt diskussionen. Johan Antti tar reda på om logi
och om naturbevakare Mattias Larsson kan delta i mötet.

10.

Matti Myllykangas motion om båtlämningsplatser norr om Lappea. Bilaga 5
Beslut: Kommissionen föreslår att Matti Myllykangas kontaktar fiskeleaderprojekt i ärendet. Möjligheten om samarbete över gränser skulle vara värd att
utredas.

11.

Vattenparlamentet 2017.
Diskussion om arrangemang.

12.

Yttrandebegäran/yttranden och beslutsärenden, för kännedom, Bilaga 6
När det gäller Hannukainen-generalplan så har Naturvårdsverket gett mer tid
att svara.

13.

Hietaniemi Bagarstugaförening. Ansökan för ekonomiskt stöd till
markandsföringsinsatser men även olika utvecklingsinsatser gällande
Hietaniemi Hantverksmarknad. Odefinierad summa.
Beslut: Finsk-svenska gränsälvskommissionen beslöt i sitt möte ge bidrag till
Hietaniemi Hantverksmarknad. Bidraget är 10 000 svenska kronor för
marknadsföringsinsatser.
Kommissionen betalar bidraget mot verifierade kostnader i efterhand.
Kommissionen förutsätter att Finsk-svenska gränsälvskommissionen (logga)
syns i marknadsföringsmaterial såsom i annonser. Kommissionen uppmanar
till gränsöverskridande planering och deltagande i evenemanget.

14.
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Ansökan för ekonomiskt stöd. Haparanda stad planerar belysa järnvägsbron
mellan Haparanda och Torneå som en gåva till 100-åriga Finland. Av
kommissionen ansöks 100 000 kronor, totala kostnader är 900 000 kronor.
Komissio päätti, ettei se tue Haaparannan kunnan siltahanketta. Aihe ei sovi
komission rooliin ja tehtäviin. Kyseisen kaltaisesta toiminannasta vastaavat
kunta, Trafikverket ja sen suomalainen osapuoli Liikennevirasto.

Beslut: Kommissionen beslöt att inte bevilja bidrag till Haparanda kommuns
järnvägsbro-projekt. Kommissionen motiverade beslutet att projektet inte kan
anses passa in i kommissionens roll och uppgifter. De ansvariga aktörer i detta
är kommunen, Trafikverket och dess finska motsvarighet Liikennevirasto.
15.

Möten och seminarier
Gångna
23/2 Sommarsikgala i Övertorneå
På kommande:
7/3 HaV bjuder på möte med kommissionen. Deltagare: Aska, Parviainen, Niska,
Hulkoff, Björk och sekreteriatet.
21-22/3 Årsmöte med Miljö- och energidepartementet och Jord- och
skogsbruksministeriet i Kiruna.
26/4 Torne-Kalixälvars vattenförbund har sitt årsmöte.

Sallisalmi berättade att den 15 mars hålls extra-årsstämma Fiskeområde
Tornedalen Haparanda skärgård 2020. Kommissionen gör samarbete med
projektet vid behov.
Aska sade att Torne-Muonioälvssällskap har sitt årsmöte den 11 mars i
Juoksengi byahus kl 13 finsk tid.
Hulkoff sade att Bengt Aili hade önskat att Armasjärvi och Puostijoki skall
restaureras för att trygga lekplatser för sik och havsöring.
Världsvattendagen är den 20 mars. Kansliet gör ett pressmeddelande om
temadagen. Ytterligare görs ett pressmeddelande om samarbetsbidragstagare i
år.
16.

Övriga ärenden
Övertorneå kommuns förslag till strandskydd och landsbygdsutveckling,
tematiskt tillägg till översiktsplan för Övertorneå kommun. Skriftliga synpunkter
till kommunen senast 27/4.
http://www.overtornea.se/sv/Nyheter/2017/Utstallning-av-forslag-tillStrandskydd-och-landsbygdsutveckling-LIS/
The Nordic IPBES-like assessment –projekt. Nordiska ministerrådet. (The
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services, IPBES). Kapitel 6, vattenförvaltningspolicy i nordiska länder.
Tillämpning av vattenförvaltning (vattendirektivet) vid gränsälven begärts från
kommissionen. Sallisalmi levererar text. Nordiskt samarbetsprojekt, 9 forskare,
ansvarig universitetslektor Charlotta Söderberg, Luleå Tekniska Universitet.
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:932688/FULLTEXT01.pdf

17.

Nästa sammanträde den 4 maj 2017 i Haparanda

18.

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl 14:40 svensk tid.

Johan Antti
ordförande
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Timo Jokelainen
vice-ordförande

