EELNÕU
21.08.2017

Eesti Haigekassa seaduse muutmise seadus
§ 1. Eesti Haigekassa seaduse muutmine
Eesti Haigekassa seaduses tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 8 teises lauses asendatakse arv „15“ arvuga „7“;
2) paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Tervishoiu korraldamise valdkonna eest vastutav minister ja rahanduse korraldamise
valdkonna eest vastutav minister on nõukogu liikmed ametikoha järgi.
(2) Riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite kasutamise kontrolli tagava
Riigikogu erikomisjoni esimees on nõukogu liige ametikoha järgi.
(3) Vabariigi Valitsus nimetab korraldusega Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekul kaks nõukogu
liiget ning Eesti Ametiühingu Keskliidu ja Eesti Puuetega Inimeste Koja ettepanekul mõlemast
esindusorganisatsioonist ühe nõukogu liikme.
(4) Vabariigi Valitsus võib nõukogu liikme tagasi kutsuda selle liikme nimetamise ettepaneku
teinud organisatsiooni ettepanekul või kui nõukogu liige ei vasta käesoleva seaduse § 10 lõikes 2
sätestatule.“;
3) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Käesoleva seaduse § 9 lõikes 3 nimetatud nõukogu liikmeks võib nimetada isiku:
1) kellel on nõukogu liikme kohustuste täitmiseks vajalikud teadmised ja laitmatu reputatsioon;
2) kelle majandus- ja kutsetegevus ei ole seotud tervishoiuteenuse osutajaga ega ravimi
käitlemise tegevusluba omava või meditsiinitehnoloogia tootmise või müümisega tegeleva
isikuga, kui see võib mõjutada tema sõltumatust või erapooletust;
3) kes ei kuulu käesoleva lõike punktis 2 nimetatud tegevusalade esindusorganisatsiooni
juhtorganisse.“;
4) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõna „isikute“ sõnaga „isiku“;
5) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Käesoleva seaduse § 9 lõikes 3 nimetatud nõukogu liikmete volituste tähtaeg on kolm aastat
ning neid ei saa nimetada nõukogu liikmeks rohkem kui kaks korda järjest.“;
6) paragrahvist 21 jäetakse välja tekstiosa „või kes ei ole Riigikogu poolt määratud“;
1

7) paragrahvi 48 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:
„(7) Eesti Haigekassa nõukogu ümberkorraldamise tulemusena jätkavad 2018. aasta 1. jaanuaril
käesoleva seaduse § 9 lõikes 3 nimetatud organisatsioone esindavad senised nõukogu liikmed
kuni nende volituste tähtaja lõppemiseni, kui nad vastavad käesoleva seaduse § 10 lõikes 2
sätestatud tingimustele. Teiste nõukogu liikmete volituste tähtajad lõppevad 2018. aasta 1.
jaanuaril.
(8) Kui nõukogu liige ei vasta 2018. aasta 1. jaanuaril jõustunud seaduse redaktsiooni § 10 lõikes
2 sätestatud tingimustele, on nõukogu liikmeid esindav organisatsioon kohustatud esitama
Sotsiaalministeeriumile ettepaneku uue nõukogu liikme kohta hiljemalt 2018. aasta 15.
jaanuariks.“.
§ 2. Seaduse jõustumine
Seadus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.
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