HR RAPLA ühinemisgrupi sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Raikkülas

02. juunil 2016

Algus kell 16.00, lõpp 18.00
Koosoleku juhataja komisjoni esimees Alar Mutli ja MEMO koostaja Ülle Sale
Osalesid: sotsiaalkomisjoni liikmed: Riina Hunt, Kaja Heinsaar, Maiu Kalmus, Urmas
Tulvik, Anne-Ly Pedaja, Inna Tamm ja Monika Pavelson. Vaatlejatena osalesid Eno Hermann
ja Kristina Lett.
PÄEVAKAVA
1.
Tervitus ja tutvustus;
2.
Haldusreformi sotsiaalvaldkonna komisjoni tööst ja eesmärgist – Alar Mutli;
3.
Ühinemisjärgse sotsiaalosakonna struktuuri esialgne kavand – Alar Mutli;
4.
Kokkuvõte.
5.
Koosolekul räägitust:
1.
2.

Toimub üksteisega tutvumine.
HR sotsiaalvaldkonna eesmärk
Alar Mutli: Täna me veel ei tea, mis saab ja kuidas läheb, kuid iga kokkusaamine ja
arutelu on mõistlik, kõik ettepanekud väga teretulnud.
Kõik vallad ei ole oma arvamust ühinemiste kohta täna veel avaldanud ja olukord on
keeruline. Ja alles ikka üsna alguses.
Meie töö eesmärgiks on ühinemisjärgne ühtsete sotsiaalvaldkonna põhimõtete
kujundamine.
Kõigile täna osalevatele valdadele on kokku pandud tabel, kuhu kogutakse andmeid
erinevate sotsiaalvaldkonna teenuste kohta. Sinna võib kindlasti teha ridu juurde, et
kõik tegevused ühes või teises vallas oleksid olemas.
Toimub arutelu ja mõtete vahetus.
OTSUSTATI: iga vald täidab tabelit väga kohusetundlikult ja saadab andmed
komisjoni esimehele 01. juuliks. Juulikuu puhkame ja augustis saame uuesti kokku.

1.

Sotsiaalosakonna ühinemisjärgse struktuuri kavand
Alar Mutli on joonistanud esialgse kavandi, milline võiks välja näha ühinemisjärgne
sotsiaalosakond (lisatud käesolevale protokollile).
Täna ei ole veel selge, kas osakonna juht on spetsialist või poliitiline isik?
Väga vajalik on sotsiaalvaldkonna juristi olemasolu. Kvaliteeti et teki kui kõik teevad
kõike.
Lastekaitse spetsialisti ei ole väikestel valdadel.
Ka hooldekodu ei ole igas vallas ja sotsiaaleluruume on vähe.

Arutati teemal, kas tervisedendus peaks olema sotsiaalvaldkonnas või hoopis kultuurinoorsoo- või sporditöö osa.
Kas sotsiaalosakond saab olema kahe või kolmetasandiline, jäi ka kõigile
mõtlemiseks. Toimus pikem elav arutelu. Võiks uurida ka juba ühinenud valdadest,
kuidas ja millega nad rahul on.
Arutleti ka teemal sotsiaalvaldkonna vajalikud ühinemisjärgsed investeeringud. Rapla
valla suurim ja vajalikum investeering on uue hooldekeskuse rajamine. Teiste
teravamaks probleemiks on sotsiaalkorterite halb olukord.
Järgmisele koosolekule tullakse läbiarutatud mõtete ja ettepanekutega, mis on
kujundatud iga valla sisese töö tulemusel.
1.
•
•
•

Kokkuvõtteks
Järgmine koosolek toimub augusti algul, mille kohta saadab info laiali komisjoni
esimees Alar Mutli.
Kogume andmeid ja täidame tabeli 01. juuliks.
Saadame igaüks oma valla sotsiaalvaldkonna õigusaktid Alar Mutlile.
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