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KOV maakondlik koostöö



1. OVLidele ülesannete andmine
• KOVidel peaks olema õigus ühiselt anda maakondlikule OVLile täita iga KOV ülesannet (va volikogu 

ainupädevuses olev) (kas ilma seaduses sisalduva volitusnormi piiranguta ükskõik mis KOV ülesande 

või ainult seaduses sisalduva volitusnormi alusel konkreetsete ülesannete osas)

• Maakondlikul tasandil koostöös täidetavad ülesanded peaksid olema eelkõige täiendavad riigilt üle 

antavad ülesanded, mille areaal on suurem KOVist* (st ülesanded  antakse ülevalt-alla ehk 

detsentraliseeritakse, kas kohustuslikuna (nt maakonna arengustrateegia koostamine) või 

vabatahtlikuna (nn „asümmeetriline detsentraliseerimine“)).

2. Omavalitsusliitu kuulumise kohustuslikkus
• Stabiilse toimimise ja rahastamise tagamiseks peaks OVL liikmelisus olema kohustuslik.

• Tänaste OVL ülesannete täitmiseks ei ole kohustuslik liikmelisus põhjendatud, liikmelisuse 

kohustuslikkus on vajalik eeldus OVLile täiendavate ülesannete (kas alt või ülevalt) andmisele/ andmise 

võimaldamisele (nt ELVL puhul õpetajate palgaläbirääkimiste teema).

• OVL ülesannete täitmiseks ei ole kohustuslik liikmelisus vajalik.

3. Juriidiline vorm (MTÜ, AÕJI, SA)
• Jääda valdavalt tänase regulatsiooni juurde – MTÜ vorm on tegevusteks sobiv (kui ei anta uusi 

kohustuslikke ülesandeid), seaduses tuleks täpsustada pädevusi, volitust ja toimimist.

• OVL peaks toimima AÕJI vormis (eeldusel et talle võimaldatakse anda võimuvolitustega ülesandeid). 

• Ühtlustada OVL (MTÜ) ja MAK (SA) juriidilised vormid tagamaks nende ühendamise võimalikkuse.

• Kavandada vajalikud (õiguslikud) mehhanismid, mis võimaldaks OVL ja MAK hierarhilist juhtimist (OVL 

kui maakonna poliitiline strateegiline suunaja, MAK kui tegevuste elluviija). 

3. Liitude regulatsioon KOLS vs KOKS 



KOV regionaalne koostöö
Regionaalse koostöö reguleerimise vajadus/ võimalused KOKSis/ KOLSis (nt seaduse alusel

loodav kohustuslik koostööformaat, sh avalik-õigusliku juriidilise isiku formaadi võimalus/

vajadus)

Võimalikud lahendused:
a) KOV ja keskvalitsuse koostööks regionaalsel tasandil on vaja luua uus õiguslik

formaat (nt regionaalsed liidud/ AÕJI-d, KOV maakondlike liitude regionaalne

(ühis)esindus* vms).

b) KOV ja keskvalitsuse koostöö regionaalsel tasandil on põhimõtteliselt vajalik, aga

võimalik korraldada tänases õigusruumis (nõukoguna, MTÜna, piirkondliku OVLin

vms).

c) Täiendavat (OVL tasandist kõrgemat) regionaalse koostöö vormi ei ole vaja.

Ettepanek RK otsuse eelnõusse „Riigireformi elluviimisest“:

Tugevdatakse riigi keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste partnerlust poliitikate

kujundamisel ja nende eesmärkide ühisel saavutamisel. Selleks parandatakse ja luuakse

uusi riigi keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuse koostöiseid organisatsioonilisi vorme ja

protsesse.



Aitäh!


