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Protokolli arutelu

Läbirääkimiste teemad on:
2.1. kohalike omavalitsuste ülesanded ning nende omavalitsuslik või riiklik olemus;
2.1.1. kohaliku omavalitsuse üksusele seadusega pandud riiklike ülesannete täitmise ning kulude katmise
tingimused ja korraldus;

2.1.2. kohalike omavalitsuse ülesannete ja otsustusõiguse suurendamine ning detsentraliseerimine
2.2. Olulise mõjuga poliitikameetmete algatamine
2.2.1. Riigi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalikud kohalike omavalitsuste tegevused ja selleks vajaliku
võimekuse toetamine (sh rahastamine);
2.3. seadusandlikud ja rahastamiskorralduse muudatused.
2.3.1. edasiantavate maksude (tulumaks, maamaks, keskkonnatasud) osa suurus ja laekumise põhimõtted;
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2.3.2. tasandusfondi, toetusfondi ning juhtumipõhiselt konkreetse tegevuse või investeeringu toetamiseks eraldatava
toetuse suuruse kujunemise põhimõtted ja suurused järgmiseks eelarvestrateegia perioodiks ja eelarveaastaks,
jaotamise alused, kasutamise tingimused, ning nende kajastamise tingimused eelarvestrateegias ja riigieelarve
eelnõus;
2.3.3. …
2.4. muud kohalike omavalitsuste ülesandeid ja rahastamiskorraldust puudutavad küsimused.

Allkirjastatavas protokollis
-

KOV tulubaas ja toetused esitatakse RES ehk 4.a vaates – nt 2023.a RE + 3 aastat.

-

Alles jääb kohalike omavalitsuste tulubaasi põhinäitajate tabel.

-

Lisatud lähtealustena valitsuskomisjoni prioriteedid RES perioodil.

-

Lisatud lähtealustena ELVLi prioriteedid RES perioodil.

-

Lisatud valitsuskomisjoni ja ELVLi läbirääkimiste koosolekul saavutatud kokkulepped nende olemasolul (nt on
varasemalt protokollis kinnitatud KOV IKT infosüsteemide üleandmine ja järgnevate aastate toetus, teede
inventeerimise järgne toetuse jaotuspõhimõtete muudatus).

-

Enam ei ole protokollis:
o Seni esitatud ELVLi lähtealuseid läbirääkimisteks (viited üldistele põhimõtetele, hartale)
o Üksikud töörühmade aruteludest välja toodud fiskaalse mõjuga ettepanekud ja osapoolte seisukohad neile koos
kokkuleppega läbirääkimisi jätkata.

-

Eraldi lisadena on
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o töörühmade kokkuvõtted
o ülevaate tabel välisvahendite ja riigieelarve toetusmeetmetest, millest KOVidel on võimalik toetust taotleda. See ei
ole valitsuskomisjoni ja ELVLi kohtumise läbirääkimiste osa, kuid töörühmades saab välisvahendite meetmeid
käsitleda. On esitatud infoks, et saada tervikpilti võimalikest KOVidele suunatud toetusmeetmete mahtudest.

