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1. Finantsvaldkonna ametikohtade struktuur
1. Finantsvaldkonna ametikohtade struktuur.
Töörühm vaatas üle koondtabeli, kuhu on kantud andmed töötajate arv ning müügi‐ ja ostuarvete arv iga
asutuse kohta. Seejärel arutati uue ametiasutuse finantsosakonna struktuuri teemal, iga omavalitsus
esitas oma seisukoha selles küsimuses.
Jõgeva linn: Võttes aluseks koondandmed tuleks kokku 6 ametikohta.
Jõgeva vald: Meie oleme seisukohal, et peaks olema kokku 8 ametikohta – 6 raamatupidajat, finantsjuht ja
eelarve spetsialist.
Palamuse vald: Esialgu võiksid jääda tööle kõik raamatupidajad. Pärast üleminekuaega võiks olla struktuur
nii nagu Jõgeva vald välja pakkus.
Torma vald: Meil paneb pearaamatupidaja aastaaruande kokku. Olen nõus linna arvamusega.
Jõgeva linn ja Torma vald: Meie ühine seisukoht ‐ finantsjuht, vanemraamatupidaja, 4 raamatupidajat, 0,5
eelarve spetsialist.
Jõgeva vald ja Palamuse vald: Meie ühine seisukoht – finantsjuht, pearaamatupidaja, eelarve spetsialist,
5 raamatupidajat.
Lepiti kokku, et juhtkomisjonile esitatakse kaks seisukohta finantsosakonna kohta (lisatud protokollile).
Seejärel arutati sisekontrolli teemal ning leiti, et selline ametikoht võiks olla volikogu kantselei struktuuris.
Jõgeva linna esindaja tegi ettepaneku uue eelarve väljatöötamisel kajastada personalikulud
valitsemiskulude all. Töötasu väljamaksmine toimuks eelneva kuu eest järgneva kuu alguses.
Töörühm oli nõus, et personalikulud võiksid olla valitsemiskulude all ning teha vastav ettepanek
juhtkomisjonile.
Järgnevalt arutati, kuidas täpsemalt toimub aasta lõpus üleminek uuele struktuurile ja kuidas toimub
olemaolevate ametiasutuste lõpetamine. Küsimused, millega tegeletakse järgmisel koosolekul:



Uurida, kuidas toimub palga maksmine 2017. a lõpus – kas viimasel päeval?
Varade inventeerimine (Palamuse) ‐ millal täpsemalt peaks seda tegema sellel aastal?



Korteriühistu vara teema seoses ühistute moodustamise kohustusega.
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Otsustati:
1. Juhtkomisjonile esitatakse kaks seisukohta finantsosakonna struktuuri kohta (lisatud protokollile).
2. Juhtkomisjonile ettepanek – 2018. a eelarves kajastada personalikulud valitsemiskulude all.
3. Koordinaator saadab töörühmale andmete uuendamiseks tabelid: praeguste ametiasutuste
palgad ning volikogu kantselei, esimehe ja liikmete hüvitised, komisjoni esimehe ja liikmete tasu.
4. Järgmine töörühma koosolek toimub 17. mail kl 10 Jõgeva Linnavalitsuses. Teemad: jooksvad
küsimused raamatupidamise korraldusest, raamatupidamise sise‐eeskiri (põhimõtete
kokkuleppimine).

