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LÄHTEÜLESANNE MAJANDUSKOMISJON
Elamu- ja kommunaalmajandus, ühisveevärk ja –kanalisatsioon, soojamajandus, jäätmemajandus:
• Erinevate kommunaalteenuste ja -taristu tänased omandivormid ja teenuse osutamise
praktikad.
Kommunaalettevõtete
tulevane
struktuur
ning
staatus
(konsolideerimisvõimalused).
• Kommunaalmajanduse (veevarustus ja kanalisatsioon, kaugküte) ja teede arendamise
vajadused valdade lõikes. Uued arendused (nt uued elamupiirkonnad vms).
• Jäätmeveo korraldus täna ja tulevikus (vedu-ladustamine, jäätmejaamad, ohtlikud jäätmed),
hankeperioodide ühtlustamise võimalused.
• Suhtlemine (vajadusel nõudmised) riigiga riigiteede ja riiklike investeeringute (kohalikud
teed) kavandamisel, elektrivarustuse ja side kvaliteedi ja võimsuste arendamisel.
• Tänaste omavalitsuse elamufondi ülevaade ja selle kasutamise perspektiivid tulevikus.
Varade haldamine
• Varade halduse ja majanduslike tugifunktsioonide korralduse mudel, detsentraliseerimise ja
tsentraliseerimise vajadused (tugiteenused).
• Omandi (maa, kinnisava) käsutamise ja majandamise korraldamine.
Transport ja teed, heakord:
• Transpordi korraldus (korraldusmehhanismid, doteerimine, koostöö kommertsliinidega),
kogukonna tagasiside kanalid vajaduste kohta.
• Transpordiühenduste struktuuri põhimõtted (juurdepääs keskustesse, põhimobiilsuse
ühendused, hüvitamise põhimõtted teenustele juurdepääsuks jne).
• Transpordiühenduste taristu (bussipeatused, parkimisplatsid jms).
• Õpilastranspordi korralduse ühitamine.
• Teedehooldus ja investeeringud (kordade ühtlustamine, hanked, järelevalve nende üle)
rahastamise põhimõtted ühendvallas.
• Kohalikud teed ja haljastus. Kuidas seada prioriteete (vajadused ja teehoiukava). Kohalike
teede seisundi parandamisel (remont, rekonstrueerimine), kuidas kavandada ja finantseerida
haljastust (hanked, oma ettevõte jne).
Ettevõtlus
• Turismi tänane korraldus, arenduspõhimõtted, juhtimismudel.
• Valla turunduse ja mainekujunduse tänased praktikad ja tulevikumudel.
• Visioon ja võimalused seoses ettevõtluse arendusega.
• Ettevõtlusarenduse praktikad, programmid (nt ühisturundus), projektid.
Finantsid ja investeeringud:
• Valdade olemasolevad kohustused ja võlakoormus ning tehtud investeeringud, sh
planeeritud laenud/ investeeringud 2016-2017
• Investeeringute prioriteedid. KOV-d esitavad oma eelarvestrateegiate alusel 3-5
investeeringut tähtsuse järjekorras. Lisaks tuleb vajadusel otsustada kesksed investeeringud.
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Omavahelise tasaarvelduse analüüs. Need tuleb ühises eelarvestrateegias eraldada ning selle
võrra väheneb eelarvemaht ja sellest tulenevalt maksimaalse laenukohtuste maht.
Teenuste/ toetuste mahu/ maksumuse ühtlustamine (nt sotsiaal), kohatasude ühtlustamine/
erisuste säilitamine (huvikoolid, lasteaiad jms), allasutuste palkade ühtlustamine (koolid,
lasteaiad) jne
Osalused ettevõtetes jm tulusid-kulusid/ finantsvõimekust mõjutavad koostöösuhted
Ühinemistoetuste kasutamine
Eelarvestrateegia (või analüüsi) koostamise koordineerimine

Alateemade ülene:
• Märgistada küsimused, milles kokkulepet ei saavutatud
• Valdade parimad praktikad, mida üle kanda teistele

