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

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås att beloppet av den 

årliga gottgörelsen och det årliga representa-
tionsanslaget till republikens president juste-
ras. Gottgörelsen justerades senast genom en 
lag som trädde i kraft den 1 mars 2000, var-
vid även republikens presidents representa-
tionsanslag fastställdes. Eftersom både löne- 

och kostnadsnivån har stigit väsentligt sedan 
den 1 mars 2000 är det nödvändigt att justera 
gottgörelsen och representationsanslaget till 
republikens president för den ämbetsperiod 
som börjar den 1 mars 2006. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft så 
snart som möjligt. 

 
 

MOTIVERING 

 
1.  Nuläge och ändringsförslag 

Enligt lagen om gottgörelsen till republi-
kens president (1032/1999) är den årliga 
gottgörelse som republikens president uppbär 
för sitt ämbetsuppdrag 102 000 euro. Dessut-
om utges till presidenten 160 000 euro om 
året för representation.  

Enligt 1 § 1 mom. i lagen om gottgörelsen 
till republikens president skall presidenten 
dessutom i ett hus som tillhör staten ges bo-
stad vars underhåll, uppvärmning och belys-
ning samt inredning bekostas och för vilken 
den behövliga personalen avlönas med 
statsmedel. 

Enligt 1 § 2 mom. i lagen om gottgörelsen 
till republikens president och 87 § i inkomst-
skattelagen (1535/1992) är arvode, pension 
och familjepension samt därutöver av staten 
bekostade bostads- och andra förmåner för 
handhavande av republikens presidents äm-
betsuppdrag inte skattepliktig inkomst.  

Lagen om gottgörelsen till republikens pre-
sident har efter den första lagen, vilken utfär-

dades den 25 juli 1919, reviderats elva gång-
er. Vid samtliga tillfällen har också beloppen 
av gottgörelsen och representationsanslaget 
justerats med anledning av förändringarna i 
löne- och kostnadsnivån. Gottgörelsen juste-
rades senast genom den lag som trädde i kraft 
den 1 mars 2000. Samtidigt totalreviderades 
lagen.  

I den nya grundlagen, som trädde i kraft 
den 1 mars 2000, finns inte någon bestäm-
melse som förbjuder en ökning eller minsk-
ning av gottgörelsen under tiden för presi-
dentens uppdrag såsom fallet var med 26 § i 
den upphävda regeringsformen. Därmed har 
man ansett det vara möjligt att ändra gottgö-
relsen också under presidentens mandat-
period. 

Enligt förslaget justeras gottgörelsen och 
representationsanslaget till republikens pre-
sident för den ämbetsperiod som börjar den 
1 mars 2006. Gottgörelsen justeras i förhål-
lande till förändringarna i statens lönenivå 
och representationsanslaget i förhållande till 
förändringarna i kostnadsnivån. Vid bedöm-
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ningen av höjningens storlek skall beaktas att 
löne- och kostnadsnivåerna torde stiga också 
under republikens presidents kommande 
mandatperiod. 

I fråga om gottgörelsen till republikens 
president har främst beaktats höjningen i för-
tjänstnivåindex. Förtjänstnivåindex för den 
statliga sektorn har från 2000 stigit med 23,3 
procent. 

Republikens presidents representationsan-
slag och förändringarna i det har jämförts 
med utvecklingen i konsumentprisindex. 
Konsumentprisindex har från 2000 stigit med 
6,6 procent. Med representationsanslagen 
täcks bl.a. kostnaderna för de kontinuerligt 
utvidgade internationella kontakterna samt 
övriga  representationsutgifter som republi-
kens presidents uppdrag föranleder. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås 
att gottgörelsen höjs till 126 000 euro om 
året. Representationsanslaget föreslås till 
följd av stegringen i levnadskostnadsindex 
och tilläggskostnader på grund av det ökade 
behovet av representation bli höjt till 171 000 
euro om året. 

Det föreslås att bestämmelserna om repu-
blikens presidents bostadsförmån samt om 
skattefrihet för gottgörelsen, representations-

anslaget och bostadsförmånen skall kvarstå 
oförändrade.  
 
2.  Proposi t ionens ekonomiska 

verkningar 

Den föreslagna höjningen av gottgörelsen 
till republikens president föranleder en 
tilläggskostnad på 20 000 euro och den före-
slagna höjningen av representationsanslaget 
en tilläggskostnad på 9 167 euro för 10 må-
nader år 2006. Dessa tilläggskostnader skall 
beaktas i den första tilläggsbudgetpropositio-
nen för 2006. 
 
3.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. Det föreslås att lagen tillämpas ret-
roaktivt från den 1 mars 2006.   
 
4.  Ärendets  beredning 

Propositionen har beretts i samarbete med 
republikens presidents kansli. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 1 § i lagen om gottgörelsen till republikens president 

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

(1032/1999) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 956/2001, som följer: 
 

1 § 
Den årliga gottgörelse som republikens 

president uppbär för sitt ämbetsuppdrag är 
126 000 euro. Dessutom utges till presiden-
ten 171 000 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                  20  . 
Lagen tillämpas från den 1 mars 2006. 

————— 

Helsingfors den 3 mars 2006 

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Statsminister Matti Vanhanen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av 1 § i lagen om gottgörelsen till republikens president 

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

(1032/1999) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 956/2001, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

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 perso-
nalen avlönas med statsmedel. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 
Den årliga gottgörelse som republikens 

president uppbär för sitt ämbetsuppdrag är 
126 000 euro. Dessutom utges till presiden-
ten 171 000 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 perso-
nalen avlönas med statsmedel. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den                20  . 

Lagen tillämpas från den 1 mars 2006. 
——— 

 
 
 


