Avalike teenuste delegeerimine vabaühendustele
kohalikes omavalitsustes 2014
Avalike teenuste delegeerimisel annab kohalik omavalitsus avaliku teenuse osutamise üle eraettevõttele,
mittetulundusühendusele või teisele avaliku võimu asutusele, kuid säilitab kontrolli ja vastutuse teenuse
pakkumise üle.

Kui paljudes omavalitsustes on avalikke teenuseid delegeeritud vabaühendustele?
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Viimaste aastatega on teenuste delegeerimine vabaühendustele jäänud sisuliselt samale tasemele 2009. aasta uuringu andmetel delegeeris 60% KOV-idest.
Delegeerimine on rohkem levinud suuremates KOV-ides ja kasvanud keskmise
suurusega KOV-ides.
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Avalikke teenuseid delegeeritakse vähem Lõuna-Eestis.
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Mis kasu on olnud delegeerimisest?
Viimastel aastatel vabaühendustele avalikke teenuseid delegeerinud KOV-id peavad oluliseks tulemiks
aktiivsemat kogukonda ja teenuste kättesaavuse paranemist. Kokkuhoid ei ole olnud teenustealase
koostöö peamine tulemus.
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Millistes valdkondades KOV-id delegeerivad?
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Tulevikus soovivad omavalitsused
vabaühendustele teenuseid delegeerida
peamiselt piirkondliku elu edendamisel,
näiteks koostöö külaseltsidega, avalike
interneti- ja infopunktide töös hoidmine.
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Peamised põhjused, miks KOV-id ei delegeeri
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KOV-id suudavad ise elanikele vajalikke teenuseid pakkuda
KOV-is napib delegeerimiseks vajalikke finants- või inimressursse
KOV-is napib võimekaid vabaühendusi, kellele teenuseid delegeerida
Puudub selge regulatsioon sellisele tegevusele
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KOV-ide ja vabaühenduste koostöö vormid
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Kaasame vabaühendusi kohaliku
elu küsimustes arengukavade või
eelarve koostamisse.

6%
Konsulteerime vabaühendustega
avalike teenuste vajaduse ja
mahu täpsustamiseks, standardite
loomiseks jms.

63%
Toetame rahaliselt
vabaühenduste tegevusi,
projekte.

Tekkis huvi?
Rohkem tulemusi ja soovitusi loe uuringu aruandest
http://www.praxis.ee/tood/delegeerimine-2014/

Omavalitsus, kaasa vabaühendusi
oma elanikele paremate avalike
teenuste väljatöötamisse,
osutamisse ja arendamisse!

