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1.

Ülevaade AVP 2016–2018 tegevuskava rakendamisest

1.1. Ülevaade sõltumatu hindaja raportist AVP 2016–2018 tegevuskava kohta

Merilin Truuväärt andis ülevaate sõltumatu hindaja (Kristiina Tõnnisson) raportist AVP 2016–
2018 tegevuskava rakendamise kohta. Tegemist on mustandraportiga, mille kohta oodatakse
kommentaare 15. veebruarini. Raporti viis põhilist soovitust olid järgmised:
1)
AVP koordineeriv kogu ja ümarlaud vajaksid tugevamat igapäevast juhtimist.
2)
Uude tegevuskavasse tuleks lisada riigireformiga kooskõlas olevaid tegevusi, millele
on eraldatud oma eelarve.
3)
Iga tegevuse rakendamise seiramise eest võiks vastutada konkreetne vabaühendus.
4)
Lisada uude tegevuskavasse hästi kindlaks määratud, ambitsioonikad, kahe aasta
jooksul teostatavad avalikkusele suunatud tegevused.
5)
Arvestada tegevuskavas huvirühmade prioriteetidega nagu korruptsiooni ennetamine,
kohalik otsustamine, noorte kaasamine.
Kommentaarid hindamisraporti kohta:
§
Liia Hänni nõustus sõltumatu hindaja hinnangutega ning tegi ettepaneku arutada uue
tegevuskava koostamise raames läbi ja uuendada rakendusmehhanism. Tõstatati küsimus
poliitikute võimaliku kaasamise kohta otsustusprotsessi, näiteks riigihalduse ministri
osalemise kaudu avatud valitsemise partnerluse koordineerimisel.
§
Riigisekretär märkis, et tõele ei vasta väide, nagu ei arvestatud tegevuskava koostamisel
huvirühmade prioriteetidega. Kõiki prioriteetseid ettepanekuid arvestati. Korruptsiooni
valdkond jäeti tegevuskavast välja põhjusel, et selle kohta on koostatud eraldi tegevuskava ja
rakendamise mehhanism Justiitsministeeriumi eestvedamisel. Alari Rammo hinnangul
tuginevad raportis esitatud ettepanekud uue tegevuskava prioriteetide kohta üksikutele
intervjuudele ega peegelda tingimata ümarlaua seisukohta.
§
Kai Klandorfi ja Tarmo Jüristo hinnangul peab koordineeriv kogu tugevdama avatud
valitsemise alast kommunikatsiooni.
§
Tarmo Jüristo tõi esile, et tegevuskavas on küll kõlavad pealkirjad, kuid tegevustes
endis on vähe ambitsiooni. Liis Kasemets lisas, et sarnaste küsimustega tegelevad ka teised
Põhjamaad. Kahe aastaga on keeruline teha midagi piisavalt konkreetset ning samas muuta
maailma.
1.2. Ülevaade AVP tegevuste rakendamisest
Tegevuste elluviijad andsid ülevaate tegevuste rakendamisest. Kokkuvõte tegevuste
rakendamise hetkeseisust ja koordineeriva kogu kommentaaridest on toodud lisas 1.
Arutelu käigus tehti ettepanek avaldada ülevaated tegevuskava elluviimisest veebis. Uue
tegevuskava väljatöötamisel võiks mõelda ka selle edenemise visualiseerimisele.
Otsustati:
1)
Võtta teadmiseks ülevaated AVP tegevuskava rakendamisest.
2)
Riigikantseleil avaldada tegevuste rakendamise ülevaade Riigikantselei veebis.
3)
Riigikantseleil koondada kommentaarid sõltumatu hindaja raporti kohta ja edastada
need hindajale.
2.

AVP 2018–2020 koostamine

Otsustati arutada küsimust järgmisel koosolekul.
3.

AVPga seotud sündmused ja tähtajad

Otsustati arutada küsimust järgmisel koosolekul.
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