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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 1 § lagen om gottgörelsen till republi-
kens president

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås sådana änd-
ringar i lagen om gottgörelsen till republi-
kens president som ibruktagandet av euron
föranleder. Markbeloppen i lagen föreslås bli

ändrade till euro vid ingången av 2002, när
marken tas ur bruk.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari
2002.

—————

MOTIVERING

1. Nuläge och föreslagna ändring-
ar

Finland står i beråd att inom den ekono-
miska och monetära unionens tredje etapp
övergå till det gemensamma valutasystemet.
Rådet har utfärdat två förordningar om ibruk-
tagandet av euron, vilka utgör lagstiftning
som skall tillämpas direkt i Finland. I rådets
förordning (EG) nr 974/98 om införande av
euron bestäms bl.a. om det slutliga ibrukta-
gandet av euron. Enligt förordningen skall
vid övergångsperiodens utgång den 31 de-
cember 2001 hänvisningar till de nationella
valutaenheterna i rättsliga instrument som
existerar betraktas som hänvisningar till en-
heten euro enligt de omräkningskurser som
fastställdes när euron infördes. I rådets för-
ordning (EG) nr 2866/98 om omräkningskur-
serna mellan euron och valutorna för de med-
lemsstater som inför euron fastställs den oå-
terkalleliga omräkningskursen från mark till
euro fr.o.m. den 1 januari 1999 till 5,94573.

De hänvisningar till markbelopp som före-
kommer i finländsk lagstiftning innebär från
och med ingången av 2002 utan några sepa-
rata åtgärder ett belopp som skall räknas om i
euro enligt omräkningskursen, och juridiskt
sett är det inte nödvändigt att räkna om
markbeloppen i lagstiftningen i euro.

I 1 § lagen om gottgörelsen till republikens
president (1032/1999) finns två bestämmel-
ser som innehåller belopp i mark. Enligt pa-
ragrafens 1 mom. är den årliga gottgörelse
som republikens president uppbär för sitt
ämbetsuppdrag 606 000 mark. Dessutom ut-
ges till presidenten 950 000 mark om året för
representation. Regeringens finanspolitiska
ministerutskott beslutade den 11 januari 2000
om principerna för omräkning av markbe-
lopp i euro inom lagstiftningen. I allmänhet
sker omräkningen med hjälp av den fastställ-
da omräkningskursen. En cents noggrannhet
kan frångås om det är ändamålsenligt att i
författningen hålla kvar en tidigare nog-
grannhetsnivå som är mindre exakt än en
cents noggrannhet. Vid avvikelser från en
cents noggrannhet är strävan alltid att änd-
ringen skall vara så kostnadsneutral som
möjligt.

Presidentens gottgörelse på 606 000 mark
är 101 921,88344 euro. Avrundad enligt för-
fattningar och beslut är beloppet 102 000
euro. Representationsanslaget på 950 000
mark är 159 778,53014 euro och efter av-
rundning 160 000 euro. Således är beloppet
av gottgörelsen till republikens president
102 000 euro och beloppet av anslaget för
representation 160 000 euro fr.o.m. den 1 ja-
nuari 2002.
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I budgetpropositionen för 2002 föreslås att
under moment 21.01.01. Presidentens arvode
och representationsanslag reserveras 262 000
euro. Det föreslagna anslaget är ca 300 euro
större än det anslag på 1 556 000 mark som
år 2001 reserverats för presidenten.

Gottgörelsen och representationsanslaget
till republikens president ändras egentligen
inte. Den enda ändringen är ändringen av va-
luta och den avrundning av anslagsbeloppet
som föranleds därav. Det är möjligt att ändra
arvodet och representationsanslaget mitt un-
der republikens presidents mandatperiod. I
den nya grundlagen finns inte någon be-
stämmelse som förbjuder en ökning eller
minskning av gottgörelsen under tiden för
prsedentens uppdrag såsom fallet var med 26
§ i den upphävda regeringsformen.

2. Proposit ionens verkningar

En ändring av gottgörelsen och representa-

tionsanslaget till republikens president i en-
lighet med propositionen enligt bestämmelser
och föreskrifter föranleder i verkliga utgifter
en ökning av statens årliga utgifter med ca
300 euro.

Den föreslagna ändringen har inte några
andra verkningar.

3. Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid statsrådets kansli. Republikens pre-
sidents kansli och finansministeriet har hörts
i fråga om förslaget.

4. Ikraftträdande

Lagen föreslås träda ikraft den 1 januari
2002.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslaget

Lag

om ändring av 1 § lagen om gottgörelsen till republikens president

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 12 november 1999 om gottgörelsen till republikens president

(1032/1999) 1 § 1 mom., som följer:

1 §
Den årliga gottgörelse som republikens

president uppbär för sitt ämbetsuppdrag är
102 000 euro. Dessutom utges till presiden-
ten 160 000 euro om året för representation.
Presidenten skall därtill ges bostad i ett hus
som tillhör staten och vars underhåll, upp-
värmning och belysning samt inredning be-

kostas och för vilken den behövliga persona-
len avlönas med statsmedel.
— — — — — — — — — — — — — —

———

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

—————

Helsingfors den 14 september 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Statsminister Paavo Lipponen



RP 122/2001 rd4

Bilaga
Parallelltexter

Lag

om ändring av 1 § lagen om gottgörelsen till republikens president

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 12 november 1999 om gottgörelsen till republikens president

(1032/1999) 1 § 1 mom., som följer:

Gällande lydelse Föreslagen lydelse

1 §
Den årliga gottgörelse som republikens

president uppbär för sitt ämbetsuppdrag är
606 000 mark. Dessutom utges till presiden-
ten 950 000 mark om året för representation.
Presidenten skall därtill ges bostad i ett hus
som tillhör staten och vars underhåll, upp-
värmning och belysning samt inredning be-
kostas och för vilken den behövliga
personalen avlönas med statsmedel.
— — — — — — — — — — — — — —

1 §
Den årliga gottgörelse som republikens

president uppbär för sitt ämbetsuppdrag är
102 000 euro. Dessutom utges till presiden-
ten 160 000 euro om året för representation.
Presidenten skall därtill ges bostad i ett hus
som tillhör staten och vars underhåll, upp-
värmning och belysning samt inredning be-
kostas och för vilken den behövliga
personalen avlönas med statsmedel.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari

2002.
———


