PROTOKOLL7/2017
Tid: Fredagen den 15 december 2017 kl 12:45-16:00 finsk tid
Plats: Koskitie 130, 95520 Torneå, Kukkolankoski, Siikakartano
Närvarande: Johan Antti, Timo Jokelainen, Pia Hulkoff, Paula Aikio-Tallgren, Kalervo
Aska, Eugen Parviainen, Kari Kinnunen och Andreas Broman. Birgitta Isaksson via
telefon.
Gäster: Rolf Lahti och Markku Vaaraniemi Tornedalens Sommarsik-projekt
1.

Mötets öppnande och ordning
Johan Antti öppnade mötet kl 12:45. Före mötet Markku Vaaraniemi och
Rolf Lahti presenterade sommarsikprojektets framgång och blivande
åtgärder för kommissionen.

2.

Mötets beslutsförhet
Konstaterades vara beslutsför , då Birgitta Isaksson är med i mötet via
telefon.

3.

Godkännande av ärendelistan.
Godkänt

4.

Godkännande av föregående mötets protokoll
Godkänt

5.

Budgetuppföljning. För kännedom.
Sallisalmi konstaterade att kommissionens ekonomi är på plus, av
budgeterade medel har 80 procent använts.

6.

Kostnadställen i kommissionens anslagsanvändning, 2015-2017,
november i jämförelse. Diskussion.
Stora förändringar har inte skett, endast bokföringsbyråns kostnader har
ökat kraftigt.

7.

Revisionspromemoria 2016. För kännedom. Bilaga 1. Åtgärder.
Kommissionen gick igenom rekommenderade åtgärder i promemorian. De
var ärendehanteringssystem, arbetsordningens uppdatering om
inköpsrätter, verksamhetsplanens åtgärder och försäkringsskydd.
Kommissionens ärendehanteringen i ACTA är nu uppdaterat. Johan Antti
har tagit reda på arbetsordningens regler. Utreds ifall kommissionens
protokoll skall skickas till statsrådets kansli i Finland. Förslag till
arbetsordningen: tilläggs att kommissionens ledamot kan vid förhinder
delta i möten även via telefon, skype osv.
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När det gäller kommissionens försäkringar blev det en livlig diskussion.
Inom offentliga sektorn brukar man inte försäkra ledamöterna varken i
Finland eller i Sverige.
8.

Planering 2018. Ledamöter, samverkan och samarbete, ärenden under
året. Diskussion.
Kommissionen fortsatte diskussion om tillståndspraxis och jämförelser
mellan länderna, samt om extern utvärdering.
Gränsälvsöverenskommelsens artikel 10 definierar kommissionen
uppgifter. I miljötillståndsärenden är olika aktiviteternas skala bred och
ärendena stora så det är en omöjlig uppgift för kommissionens resurser
att följa dessa. Jämförelsen vore bättre som forskningsobjekt.
Konstaterades att avloppsvattenutredningen är en sådan där man följer
ländernas tillståndspraxis och att avloppsvattenutredningen är en bra
basis för framtiden.
När det gäller extern utvärdering sade Johan Antti att han vet en som kan
göra utvärderingen. Möjliga är nationell och/eller internationell utvärdering.
Ordföranden förbereder till nästa möte en skiss vilka saker skall
utvärderas. Efter det begärs offert.
Det blev en diskussion om nästa års tyngdpunkter. Att främja traditionellt
laxpatabygget lyftes fram. Med kommuner och andra aktörer behövs
dialog och olika samarbetsmetoder. Sekreteraren ville utmana ledamöter
att aktivera sig i sina egna kommuner och organisationer.
Ledamöterna tog emot sekreterens utmaning. Konstaterades att det inte
är förbjudet att bygga en laxpata, det krävs antingen anmälan eller
dispens av fiskemyndigheterna (Sekreterarens tillägg: fiskestadgan §18
säger att det är möjligt att tillämpa.) Laxpatabygget tas med till
verksamhetsplan.
Gamla flottningsföreningens kartor (kartaböcker) kan fotograferas av
Norrbottens Föreningsarkiv som ska skicka offert. På så sätt blir de
digitaliserade.
Beslut: Diskussionen noteras i beredningsarbete av årsplanen.
Sekreteriatet bereder utkast till årsplan.

9.

Outokumpu fond. Saldo, syfte och användning av medel. Bilaga 2a och
2b. Diskussion.
För kommissionen presenterades Matti Hepolas svar till föregående
mötets frågor gällande använding av Outokumpu-fondets medel. Hepolas
svar bifogas till möteshandlingar.

10.

Avloppsrapport. ÅF-Infrastructure Ab (Vatten&Miljöbyrån). Finslipande av
rapporten. För kännedom.
Rapporten fullbordas med vissa delar t.ex. rapportens visualisering
förbättras. Efter detta görs översättningen till finska. Därefter ska
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NTM-centralens kontaktperson granska rapportdelar som berättar om
det finska systemet.
11.

Komissionens finska ordförandeskap fr.o.m. 2018. För kännedom.
Jokelainen har utnämnts till gränsälvskommissionens ordförande under
2018-01-01 - 2019-12-31 och Pekka Räinä till hans suppleant under
samma tid. Beslut gjordes av statsrådet i Finland den 7 december.

12.

Yttrandebegäran, yttranden. Bilaga 3
Johan Antti sade att dataskyddsförordningen kommer i kraft den 20 i maj
2018 i Sverige och den kommer att innebära åtgärder i kommissionen.

13.

Möten och evenemang, för kännedom
Gångna:
2017-11-28 SALCOM-möte, Haparanda kansliet.
14.-16.11.2017 Rovaniemi Arctic Spirit 2017, Lappia Hall, Rovaniemi.
Sallisalmi
Kommande:
11.-12.12.2017 Arktisk MKB, Rovaniemi, Sallisalmi

14.

Övrigt
LUKE har dragit in sin tidigare ansökan om havsöringsforskning.
Näringsdepartmentets uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att
föreslå utformning av rapporteringsskyldighet och fördelning av den
tillgängliga fiskeresursen för andra fiskare än yrkesfiskare senast den 1
maj 2018. (2017-10-12.) Bilaga 4.
NTM-centralen fastställde nya gränser för fiskeområden den 13 december
2017. Torneälven består av två fiskeområden: Enontekis och TorneMuonioälven. http://www.elykeskus.fi/web/ely/kalatalousaluejako#.WjEWFlWnGot
Ordförande bad vice-ordförande att ta reda på hur kommissionen kan bli
delaktig i samarbetsgruppen.
Projektredovisning. Suomi-Finland 100 år koncert den 26 augusti 2017 På
Gränsen/Rajala. Sven Keskitalo. Kommisionen bidrog projektet. Bilaga 5
Resultat från enkät om Torne vattendistrikt på hösten 2017 i
beredningsfas. NTM-centralen i Lappland, Länsstyrelsen i Norrbotten,
Gränsälvskommissionen.
Motion till kommissionen om att lyfta problematik med internetförbindelser
längs Tornedalen, fisketurism i fokus. Pia Hulkoff, Korpikylä. Hulkoff
berättade om oron vad försämring av nätverk kan åstadkomma t.ex. till
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fisketurismen. Ordförande bad Hulkoff skicka sin skrivelse till honom till
länsstyrelsen.
15.

Nästa möten i 2018
25/1 eller 30/1 och februarimötet 28/2.

16.

Avslutning på mötet
Johan Antti avslutade mötet kl 16:00 finsk tid.

Timo Jokelainen
ordförande
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Johan Antti
vice-ordförande

