Harku Vallavolikogu majanduskomisjoni esimehe aruanne 2016 aasta tööst
Harku Vallavolikoņ majanduskomisjon moodustati 2073 aasta oktoobris vaļitud volikogu 8. koosseisu
poolt 1l-liikmelisena. Majanduskomisjoni tegevusvaldkond on majandus-, arengu- ja finantsalaste
küsimuste lahendamine. Komisjoni esimees on Meelis Härms, aseesimees Anne-Ly Gross-Mitt ning
liikmed: Kaido Kruusoją Helikar Õepa, Jaanus Härms, Toivo Promm, Lembit Tampere, Vello Viiburg,
Aule Kikas, Arvi Eidisk, Heli Bötker. 2016 aasta jooksul panustasid komisjoni töösse liikmetena ka Rene
Süld ja Amo Hirtentreu. Komisjoni liikmed on valdavalt tippjuhid või ettevõtjad, kellest 7 on ühtlasi
volikogu liikmed. Kõik komisjoni liikmed on Harku valla elanikud.
Majanduskomisjoni konalisi koosolekuid peetakse reeglina kord kuus, volikogule eelneva nädala
kolmapäeviti. 2016 aastal kogunes Harku Vallavolikogu majanduskomisjon kokku kolmeteistkümnel
korral, sh novembrikuus kahel korral ning üheļ korral viis komisjon koosoleku läbi elektrooniliselt. Kõigil
kolmeteistkümneļ korral juhatas komisjoni koosolekuid komisjoni esimees Meelis Härms. Liikmete
osavõtt koosolekutest oli aktiivne, keskmiselt osales koosolekutel 8 liiget 1l-st. Keskmiselt oli iga
koosoleku päevakorras 5 punkti, valdavalt volikogu istungile minevad eelnõud. Kõige olulisemad ja
mahukamad olid traditsiooniliselt eelarvega ja ning arengukavaga seonduvad eelnõud. Traditsiooniliselt
enne eelarve ja arengukava teist lugemist volikogus peeti komisjoni koosolekud avalikena st nendel
osalesid ka komisjoni mittekuuļuvad volikogu liikmed, valdavalt muudatusettepanekuid teinud isikud.
Avalikel koosolekutel arutati ja hääletati läbi kõik muudatusettepanekud ükshaaval ning peale seda
suunati eelnõu volikokku vastuvõtmiseks.
Majanduskomisjoni koosolekutel on otsuste vastuvõtmisel lähtutud konsensuse põhimõttest, alati on
tehtud kõik võimalik, et saavutada komisjonis įihehäälne toetus eelnõudele, kaasates ka volikoņ
opositsiooni esindajad. Vaidlusi tekitanud eelnõude puhul on võetud mõtlemisaega ning asja uuesti
arutatud järgmisel koosolekul. Komisjoni otsused on alati leidnud toetuse volikogu istungil, mis näitab, et
volikogu usaldab jätkuvalt oma komisjoni ning toetab selle tööd. Hea on ka koostöö vallavalitsusega,
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Koosoļekute protokollid on koostatud professionaalselt ja ülevaatlikult ning annavad asjast huvitatutele
sisulist infot koosolekutel toimunud arutelude ja seisukohtade kohta. Komisjoni koosolekute protokollid
on leitavad valla kodulehel.

Harku valla rahaasjad on korras, eelarvet täidetakse korrektselt ning vald areneb kiiresti luues parimat
võimalikku elukeskkonda oma eļanikele. 2016 aastal jätkus aktiivne teedealuste maaüksuste
munitsipaalomandisse taotlemine suvilapiirkondades' Võeti vastu Harku aleviku soojusmajanduse
arengukava aasteks 2015-2030' Algatati Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneering. Tehti
ettevalmistusi uue koolikompleksi rajamiseks Tabasallu - riigigÜmnaasiumi rajamiseks, Tabasalu
Ühisgümnaasiumi põhikooliks reorganiseerimiseks uue õppehoonĮ iajamisega algkīassidele. Kehtestati
eralapsehoiu teenuse rahastamise kord, millega reguleeritakse Harku valla poolt rahastatava
lapsehoiuteenuse rahastamist pooleteise- kuni kolmeaastase|e lapsele ning eralasteaias käimise toetamist
kolme- kuni seitsmeaastastele lapsele. Võeti vastu Harku vaļla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2016-2027, mille hulgas lühiajaline investeeringute kava aastateks 2011-2018
näeb ette Tabasalu veemajandusprojekti, Muraste veemajandusprojekti, Kumna veemajandusprojekti,
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2016 aasĪakeeruIiseim valĮavalitsuse poolt volikogule esitatud eeļnõu oli oxford Investments planeeringu
(Nurmepõllu, Vana Klooga mnt 39, Vana-Klooga mnt 43 ja Vana-Klooga mnt 39 maaüksuste ning lähiala
detailplaneering) kehtestamine. Eelnõud ei võetud vo|ikogus vastu kahel korral _ 28.04.2016 volikogus
kogu planeeringu kehtestamine ning 2'7.10.2016 volikogus planeeringu osaline kehtestamine. Kuna

eeļnõu menetlemine oli takerdunud' arendaja esitas volikogule vaideid otsuste osas ning vallavalitsus ei
esitanud volikogu rahuldavat planeerinņlahendust, otsustati 21.|t.2016 toimunud majanduskomisjoni

ning haridus-, kultuuri-

ja

sotsiaalkomisjoni ühisel avatud koosolekul teha volikogule ettepanek
oli väĮa töötada
juhised vallavalitsusele planeeringu edasiseks menetlemiseks kaasates tööprotsessi ļisaks komisjoni
koosseisu kuuluvatele volikoņ liikmetele valdkonna eksperdid ning planeeringualaga piirnevate
külaseļtside esindajad. Komisjon Suunas koostatud juhised 15'02.2017 toimuvasse majanduskomisjoni
kõikidele volikogu liikmetele tutvustamiseks ning 23.02.2011 toimuvale volikogu istungile
moodustada küsimuse lahendamiseks ajutine volikogu komisjon. Komisjoni eesmärk

kinnitamiseks.

Eesti kohalike omavalitsuste võimekuse

pingereas (vastavalt siseministeeriumi tellitud Geomedia
analüüsile) on Harku vald aļates 2012-st aastast teisel kohal Rae valla järel' on jätkuvalt rõõm panustada
sellesse edusse majanduskomisjoni tööga.

Luņpidamisega,
Meelis Härms, komisjoni esimees (0l.02.20|7)
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