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1.
AVP 2016-2018 tegevuskava ülevaatamine.
1.AVP 2016-2018 tegevuskava ülevaatamine.
Riigisekretär tutvustas tegevuskava ja selle koostamist ning avas aruteluringi, et üle vaadata
tegevuskava tervikvaates. L. Hänni (E-Riigi Akadeemia) tegi ettepaneku lisada tegevuskava
elluviimise juurde (ptk.5) laiema teavituse, samuti võiksid kõik tegevused hõlmata teavituse
poolt (nt teavitamine, üritused vmt). M. Jõgeva (EMSL) avaldas valmisolekut anda omapoolne
panus osalemisvõimekuse tegevuste täpsemasse sisustamisse tegevuskava elluviimisel. J.
Võigemast (Linnade Liit) avaldas heameelt, et haldusreform kui unikaalne protsess kohalikul
tasandil on tegevuskavas kajastatud ning omavalitsusliidud on valmis panustama avatud
valitsemise põhimõtete teadvustamisse juba olemasolevate võrgustike ja haldusreformi
protsessi raames.
A. Uudelepp (Praxis) tegi ettepaneku kaaluda veel kord võimalust tuua tegevuskavas avaliku
raha kasutamise läbipaistvuse teema alla riigieelarve läbipaistvuse suurendamine. Praegu ei
ole paljude jaoks eelarve arusaadav – esiteks, kuidas eelarve kokku saab (so protsessi pool, kas
üldse on diskussiooni), ja teiseks, eelarve tervikpildi arusaadavus (kuidas eelarve sisemiselt
jaotub, millises mahus valdkondi rahastatakse jms). J. Võigemast kinnitas, et ei saa öelda, et
meil ei oleks eelarveläbirääkimistel kaasarääkimise võimalust, dialoogi vorm on olemas,

fikseeritakse riigieelarve seletuskirjas. Seega, kui hästi saavutame oma eesmärgid
eelarveläbirääkimistel, on iseasi, kuid formaliseeritud protsess on paigas. L. Sari
(Rahandusministeerium) kinnitas, et samal teemal toimus hiljuti arutelu Riigikogus ja vastav
paradigma muutust käsitlev raport on kooskõlastamisel. Senised sammud ei ole olnud üksnes
raamatupidamislikud, vaid tekkepõhisele eelarvestamisele üleminek (eeldatavalt 2017.
aastaks) on eeldus tegevuspõhisele eelarvele üleminekuks, et protsessid saaksid avatumaks.
Selleks on oluline ka valdkondi juhtivate ministeeriumide muutustega kaasatulek. Baasseaduse
osas on algatatud riigieelarveseaduse muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsus.
Arutelu tulemusena nõustus Rahandusministeerium uuesti kaaluma, kas avaliku raha
kasutamise läbipaistvuse lubaduse all tuua eraldi tegevusena välja ka riigieelarve arusaadavuse
(riigieelarve tervikpildi arusaadavuse) suurendamiseks Rahandusministeeriumi juba
käimasolevad tegevused. Eelarveprotsessi kaasavamaks muutmise osas oldi üksmeelel, et see
on oluline teema, kuid tegevuskavasse seda ei kirjutata. Kuna eelarveprotsess nagunii
„võetakse lahti“, siis edaspidi võiks Rahandusministeerium tutvustada ka koordineerivale
kogule sellealaseid tegevusi ja koordineeriv kogu arutada eelarve läbipaistvuse teemasid.
Otsus:
1.
Tegevuskava elluviimise kirjeldusele (5. ptk) lisada laiem avatud valitsemise
partnerluse põhimõtete ja väärtuste teavitamine. Ootame, et kõik osapooled panustavad
teavitamisse ja tegevuste elluviimine peaks hõlmama ka teavitustegevusi.
2.
Avaliku raha kasutamise läbipaistvuse lubaduse all vabaühenduste rahastamise
läbipaistvuse suurendamisele suunatud tegevuste (3.2. ja 3.3) osas räägivad
Rahandusministeerium ja Siseministeerium täiendavalt läbi, kas need tegevused oleks
otstarbekam koondada üheks tervikuks, kuna nende laiem eesmärk on sama (kuigi tegevuste
iseloom ja vastutajad on erinevad). Ministeeriumide tagasisidet ootame 2. juuniks.
3.
Rahandusministeeriumil kaaluda, kas lisada avaliku raha kasutamise läbipaistvuse
lubaduse alla uue tegevusena ka riigieelarve arusaadavuse suurendamiseks ettevõetavad
tegevused (eelarve tervikpildi arusaadavus). Rahandusministeeriumi tagasisidet ootame 2.
juuniks.
4.
Tegevuskava saadetakse 3. juunil kaheks nädalaks avalikule konsultatsioonile ja
ametlikule kooskõlastamisele. Koordineeriva kogu liikmetele saadame laekunud tagasiside.
Lepiti kokku reserveerida järgmiseks koordineeriva kogu koosolekuks 20. juunil kl 13.0014.00, et vaadata üle avaliku konsultatsiooni ja ametliku kooskõlastamise käigus saadud
tagasiside. Juhul, kui selliseid ettepanekuid-kommentaare, mis nõuavad koordineeriva kogu
arutelu, ei laeku, lepiti kokku koordineeriva kogu koosolekut 20. juunil mitte teha.
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