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Förvaltningsstiftelsen biträder, med nedanstående tillägg, utredarens förslag i avsnitt 10.2:
När förvaltningsstiftelsens nuvarande form beslutades i samband prop. 1992/93: 236 var tanken att
stärka public service genom att dess ledamöter var riksdagsledamöter. Den kopplingen ansågs
betydelsefull. Alla partier skulle vara representerade bland styrelsens ledamöter. Propositionen
underströk särskilt att när ordförande utses, vilket görs av regeringen, så skall begrepp som
kompetens, integritet och lämplighet beaktas. För att undvika att valen påverkas av regeringsskiften
valdes ledamöterna året efter val och på åttaåriga perioder, undantaget ordförandeposten som väljs
vart fjärde år. Olika erfarenheter och jämn könsfördelning efterfrågas.
Alliansregeringen kompletterade detta 2007 med en princip om att representationen skall vara
proportionell utifrån valresultat. Detta för att ge styrelsen en mer rimlig demokratisk
sammansättning.
Public service i ett föränderligt medielandskap
När det nu föreslås en förändring av bolagens finansiering finns det skäl för staten att på olika sätt
stärka bolagens självständighet. Public service har en central roll i ett föränderligt medielandskap.
Där finns en kontinuitet och en trovärdighet kopplat till bolagens sextioettåriga historia. Detta bör
långsiktigt stärkas och värnas. Utredningens förslag kring Förvaltningsstiftelsens sammansättning är
en del i denna ambition.
Förvaltningsstiftelsens framtida sammansättning
Förslaget innebär att staten aktivt värnar en dubbel ansvarslinje som innebär att samma personer
inte sitter i både Förvaltningsstiftelsen och är ledamot i Sveriges riksdag, ingår i regeringen eller är
anställd i regeringskansliet. Detta förebygger risken för politisk maktkoncentration i relation till
bolagens verksamhet. Förslaget tydliggör ansvaret.
Det är bra att förvaltningsstiftelsens oberoende stärks. Mandatperioder på åtta år är i
sammanhanget rimlig. Det alternativa förslaget, tolv år, bör precis som utredningen föreslår
förkastas.
Utredningen har i stora drag hittat en bra modell för förvaltningsstiftelsens framtida utformning.
Förslaget utgör en viktig del av det långsiktiga arbetet att värna bolagens självständighet och
journalistiska bredd och kvalité. Möjligheten för stiftelsen att fylla sin uppgift som buffert mellan
statsmakten och bolagen stärks.
Detta ärende har beslutats av Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och URs styrelse.
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