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Kohustuslik siseaudit võiks vähendada kohaliku tasandi
korruptsiooniriske
Justiitsministeerium arutas täna koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning kohalike
omavalitsustega võimalusi, kuidas muuta valitsemine kohalikul tasandil läbipaistvamaks ning
vähendada seeläbi korruptsiooniriske. Nii kohtumine kui sellele eelnev uuring on sisendiks uuele
korruptsioonivastasele tegevuskavale.
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