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Eestile toovad edu julged ja originaalsed lahendused. Ka riigiasjade ja kohaliku
elu korraldamise viis vajab kahaneva rahvaarvu ja madala rahvastikutiheduse tõttu
värsket vaateviisi. Riigihaldus on muutunud ühtaegu kulukaks ja jäigaks. Valdkonnad, kus inimene vahetult riigiga kokku puutub, kannatavad ressursinappuse all.
Riigipidamise kava sõnastab probleemid ja pakub lahendused viies valdkonnas:
arutlev demokraatia (osalemine), kohalik omavalitsus, riigihaldus, Vabariigi
Valitsus ja Riigikogu. Lahenduste valikul lähtub kava kolmest kriteeriumist:
lahendus võimaldab probleemi tõesti lahendada, on lähiajal elluviidav ja inimestele
kasulik. Kõiki probleeme ei saa lahendada korraga ja otsuseid ei tehta igaveseks.
Lahti kirjutatud Riigipidamise Kava leiab Eesti Koostöö Kogu lehelt www.kogu.ee.
Selle tuuma moodustavad järgmised ettepanekud:

asendada
formaalne
„kaasamine“
huvirühmade
sisulise
osalemisega, kasutada uute kogu ühiskonda mõjutavate seaduste
ettevalmistamisel Rahvakogu kogemusi, põimida esindusdemokraatia
mudelisse osalusdemokraatia komponente, kasutada julgemini nii riigi kui
kohaliku elu oluliste küsimuste lahendamisel rahvaküsitlusi ja –hääletusi;
viia ellu funktsioonipõhisele koostööle ja tegelikkusele tuginev
kohaliku omavalitsuse reform, keskenduda omavalitsuste suuruse ja
vormi asemel kohtadel osutatavate avalike teenuste sisule, kättesaadavusele ja kvaliteedile; korraldada ümber riigivõimu tähtsuse kaotanud
vahelülide (maavalitsus) töö, pakkuda kogukondadele reaalne võimalus
oma elu ise korraldada, toetada omavalitsuste vabatahtlikku liitumist
ja sundliitmist valitsuse algatusel seal, kus see on ilmselgelt vajalik;
keskenduda valitsusasutustes riigi põhiülesannete heale täitmisele
ja tähtsustada inimestega vahetult kokku puutuvate riigipalgaliste
tööd; kahandada valitsussektori töötajate üldarvu ning samal ajal
suurendada nende iseseisvat otsustusõigust ja isiklikku vastutust;
lõpetada töökoormust ja kulusid kasvatavatele, kuid sisuliselt
mittevajalikele mõõdikutele ja ühikute lugemisele tuginev eelarve
planeerimine, juhtimine ja aruandlus; muuta töö planeerimine paindlikumaks;
lõpetada riigi kulude peitmine sihtasutuste, äriühingute ning avalikõiguslike asutuste alla, tuua poliitikaanalüüs ja planeerimisega seotud
tööd ja kompetents tagasi valitsusasutustesse, kaotada kulukad vahelülid;
anda peaministrile õigus otsustada mitme ministri valitsemisalasse kuuluv
küsimus juhul, kui ministrid ei suuda omavahel lahenduses, selle väljatöötamise või elluviimise tähtaegades ja isikulises vastutuses kokku leppida;
korraldada Riigikogu töö optimaalse ajakasutuse huvides ümber, võimaldada
Riigikogu liikmetel soovi korral jätkata senist erialategevust; tugevdada
parlamendi komisjonide personali; säilitada senine töökoormus ja -tasu
Riigikogu juhatusele, alatiste komisjonide esimeestele ja aseesimeestele.

