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TV 2 er Norges eneste kommersielle allmennkringkaster, den største kommersielle 
kringkasteren i Norge og en av landets sterkeste merkevarer. Mediehuset TV 2 

samlet i siste kvartal 2009 hele 69 prosent av befolkningen daglig med våre 
medietilbud (kilde: TNS Gallup, Mediehusundersøkelsen)  

Bare NRK hadde høyere oppslutning av de norske mediehusene. 
  

TV 2 har siden etableringen i 1992 påtatt seg sentrale samfunnsoppgaver og spilt en 
viktig rolle for hele det norske folk. Vi skal gi norske tv-seere et variert tilbud av høy 

kvalitet som både engasjerer og informerer om viktige samfunnsforhold. 
Hovedstolpene i TV 2s programprofil er nyheter, aktualitet, sport og underholdning. 

Målet til TV 2 er å presentere et bredt sammensatt programtilbud til  
både brede og smale seergrupper.  

 
I denne rapporten redegjør vi for hvordan TV 2 har løst oppgavene som 

allmennkringkaster og hvordan de ulike konsesjonsvi lkårene er oppfylt i 2009.  
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1.1.1.1. Distribusjon, mDistribusjon, mDistribusjon, mDistribusjon, markedsandeler og tvarkedsandeler og tvarkedsandeler og tvarkedsandeler og tv----seingseingseingseing    
    
1.1.1.1.1.1.1.1. DDDDistribusjonistribusjonistribusjonistribusjon    

    

TV 2s gamle analoge sendernett ble i løpet av 2009 utfaset i de syv siste fylkene i 
landet, i Aust-Agder, Vest-Agder, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms 
og Finnmark. 1. desember i fjor var de siste analoge TV 2-senderne slått av i landets 
to nordligste fylker. Det markerte avslutningen på en overgang til digitalt bakkenett 
som TV 2 mener har vært særdeles vellykket.  
 
TV 2s distribusjon dekket ved årsskiftet 2009/2010 99,2 prosent av landets 
husstander.  
 
Tabell 1: Offisielle distribusjonstall for TV 2 i prosent (12 år+)  
 
TV 2  99,2 

TV 2 Zebra  83,7 

TV 2 Filmkanalen  49,9 

TV 2 Nyhetskanalen 77,5 

 
1.2.1.2.1.2.1.2. TVTVTVTV----seingseingseingseing    
    

I 2009 økte tv-seingen i Norge til rekordhøyder. Den totale tv-seingen var 184 
minutter 1. Det er en økning på 10 minutter sammenlignet med 2008. For TV 2 sin del 
falt den gjennomsnittlige daglige tv-seingen med tre minutter, fra 44 minutter om 
dagen i 2008 til 41 daglige minutter i 2009 (12+). For alle TV 2-kanalene samlet var 
det en nedgang fra 53 minutter i 2008 til 51 minutter i fjoråret (12+), mens TV 2-
kanalene samlet hadde en økning i aldersgruppen 20-49 fra 49 minutter til 53 
minutter.   
 
Tabell 2: Gjennomsnittlig daglig seertid i 2009, fordelt på kanaler  
 
        

Kanalgrupper:              

TV 2 tv-kanalene:  TV 2 + Zebra (Xtra) + Nyhetskanalen + Filmkanalen + TV 2 Sport  
ProSieben:  TVNorge + FEM + Voice       
MTG: TV3 + Viasat 4 (ZTV / Viasat+) + SportN      
NRK:  NRK1 + NRK2 + NRK3            

        
        

    P12+ P20-49 
Kanaler   2007 2008 2009 2007 2008 2009 
TV 2  44 44 41 44 41 41 
TV 2 Zebra / Xtra  4 5 6 4 5 6 
TV 2 Nyhetskanalen 1 2 3 1 2 3 
TV 2 Filmkanalen  1 1 1 1 1 2 

TV 2 tv-kanalene 50 53 51 50 49 53 
TVN  15 15 14 16 16 16 
FEM  0 3 4 0 3 5 
Voice TV  0 0 1 0 1 1 

                                            
1 Tall for Riksuniverset 12+, kilde: TNS Gallup TV-meter panel 
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ProSieben   15 18 18 17 20 22 
TV3  8 11 12 11 14 16 
ZTV / Viasat +  1 0 0 1 0 0 
Viasat 4  1 4 7 1 5 9 

MTG   10 16 19 13 20 25 
NRK1  58 56 59 40 37 38 
NRK2  5 6 7 5 4 5 
NRK3  1 3 5 1 4 7 

NRK total   64 66 72 45 45 50 
Andre   15 22 24 16 25 26 

Total tv   154 174 184 142 160 176 

 
 
1.3.1.3.1.3.1.3. MarkedsandelerMarkedsandelerMarkedsandelerMarkedsandeler    
    

Markedsandelene for TV 2 i riksuniverset (12+) falt fra 25,3 prosent i 2008 til 22,1 
prosent i 2009. Mye av årsaken til dette er at TV 2s distribusjonsfordel i løpet av 2009 
ble helt borte. Tilnærmet alle husstander i Norge har nå mulighet for å få inn mange 
kanaler og det har gjort at både NRK og TV 2s største kanaler har mistet seerandeler 
til de mindre kanalene.  
 
Tabell 3: Markedsandeler, riksuniverset P12+ 
      
       
Kanalgrupper:             

TV 2 tv-kanalene:  TV 2 + Zebra (Xtra) + Nyhetskanalen + Filmkanalen + TV 2 Sport 
ProSieben:  TVN + FEM + Voice      
MTG: TV3 + Viasat 4 (ZTV / Viasat+) + SportN     
NRK:  NRK1 + NRK2 + NRK3           

       

Kanaler   2007 2008 2009 
TV 2  28,9 25,3 22,1 
TV 2 Zebra / Xtra  2,4 3,0 3,2 
TV 2 Nyhetskanalen 0,5 1,1 1,8 
TV 2 Filmkanalen  0,5 0,7 0,8 
TV 2 tv-kanalene 32,3 30,4 28,0 
TVN  9,4 8,4 7,5 
FEM  0,2 1,5 2,0 
Voice TV  0,3 0,3 0,3 

ProSieben   9,9 10,2 9,8 
TV3  5,4 6,3 6,5 
ZTV / Viasat +  0,5   0,0 
Viasat 4  0,6 2,4 3,6 

MTG   6,7 9,0 10,2 
NRK1  37,6 32,4 31,9 
NRK2  3,4 3,4 4,1 
NRK3  0,4 1,9 3,0 
NRK total   41,5 37,7 39,0 
Andre   9,6 12,7 12,8 

Total tv   100,0 100,0 100,0 
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Tabell 4: Markedsandeler brutt ned på aldersgrupper (2007-2009) 
 
Kanaler >> TV 2 TVN TV3 NRK1 

Målgrupper 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Alle, 12 år + 28,9 25,3 22,1 9,4 8,4 7,5 5,4 6,3 6,5 37,6 32,4 31,9 

Menn 26,8 23,8 20,2 8,3 6,8 6,0 4,8 5,2 5,3 38,1 32,0 32,0 

Kvinner 30,7 26,7 24,0 10,5 9,9 8,8 5,9 7,2 7,6 37,2 32,8 31,9 

12-19 år 33,4 26,6 20,7 17,5 14,2 11,6 9,5 10,8 9,3 17,7 15,5 15,9 

20-29 år 33,9 27,6 25,5 13,9 11,8 10,3 10,6 12,4 11,8 18,8 14,5 12,2 

30-39 år 30,9 24,0 22,3 11,6 10,4 9,4 6,2 8,8 9,6 28,6 22,4 20,7 

40-49 år 29,3 25,3 22,9 9,2 8,1 7,7 6,1 6,3 6,6 34,7 31,1 31,0 

50-59 år 28,2 26,2 22,9 6,8 6,8 5,7 3,6 3,7 4,1 45,3 39,2 39,9 

60 år + 25,0 24,3 19,8 6,2 5,5 4,7 2,5 2,4 2,6 52,0 47,3 48,4 

P20-49 31,2 25,5 23,5 11,4 10,0 9,1 7,4 9,0 9,3 28,0 23,1 21,4 

             

             

Kanaler >> Zebra FEM Viasat 4 NRK2 

Målgrupper 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Alle, 12 år + 2,4 3,0 3,2 0,2 1,5 2,0 0,6 2,4 3,6 3,4 3,4 4,1 

Menn 2,9 3,4 3,7 0,2 1,0 1,3 0,8 3,2 4,6 4,1 4,0 4,7 

Kvinner 2,1 2,6 2,7 0,3 2,0 2,6 0,4 1,7 2,6 2,9 2,8 3,4 

12-19 år 2,5 3,3 4,4 0,2 1,4 1,9 0,9 5,8 8,2 1,9 1,4 1,5 

20-29 år 3,0 3,5 4,1 0,3 2,1 3,0 1,3 4,9 8,0 2,6 2,2 2,0 

30-39 år 4,0 3,1 3,6 0,4 2,2 2,7 0,6 2,7 4,0 3,6 2,7 2,7 

40-49 år 2,4 3,2 3,2 0,3 1,5 2,1 0,6 2,4 3,1 3,4 2,9 3,2 

50-59 år 2,0 2,8 2,8 0,2 1,1 1,6 0,4 1,4 1,8 3,8 4,1 5,2 

60 år + 1,6 2,5 2,4 0,1 1,2 1,3 0,3 0,8 1,2 3,9 4,7 6,3 

P20-49 3,1 3,3 3,6 0,3 1,9 2,6 0,8 3,2 5,0 3,3 2,6 2,7 

 
 
Tabell 5:  Kommersiell andel i 3-kanal univers, P12+, fra 2007 til 2009 
 
Kanaler 2007 2008 2009 
TV 2 66,1 63,2 61,4 
TVN 21,6 21,1 20,7 
TV3 12,3 15,7 18,0 

 
Tabell 6: De mest populære programmene på TV 2 
 
Ti mest sette programmer på TV 2 i 2009, uavhengig av kategori  
     
Nummer  Tittel Dato Rating 1000  Andel % 

1 Håndball-VM: Polen - Norge 27. jan. 1121 56,3 
2 Senkveld med Thomas og Harald 27. feb. 1056 56,9 
3 Senkveld med Thomas og Harald 27. mar. 1019 55,2 
4 Norske talenter - resultater 8. mai. 1001 51,5 
5 Senkveld med Thomas og Harald 3. apr. 996 55,2 
6 Senkveld med Thomas og Harald 30. okt. 983 53,4 
7 Senkveld med Thomas og Harald 6. mar. 982 52,1 
8 Senkveld med Thomas og Harald 9. okt. 980 54,3 
9 Skal vi danse - resultater 21. nov. 975 49,6 
10 Senkveld med Thomas og Harald 20. nov. 967 52,8 
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Topp 10 - 2009 - hver tittel bare med en gang (mest  sette)   
     
Nummer  Tittel Dato Rating 1000  Andel % 

1 Håndball-VM: Polen - Norge 27. jan. 1121 56,3 
2 Senkveld med Thomas og Harald 27. feb. 1056 56,9 
3 Norske talenter - resultater 8. mai. 1001 51,5 
4 Skal vi danse - resultater 21. nov. 975 49,6 
5 Spellemann 2008 24. jan. 938 52,1 
6 Jakten på kjærligheten 30. nov. 908 51,8 
7 Da damene dro 17. mar. 907 49,6 
8 X Factor - resultater 18. des. 898 47,2 
9 Skal vi danse 14. nov. 886 46,9 
10 Norske talenter 27. mar. 856 48,0 

 
 
2.2.2.2. ProgProgProgProgramkravene i TV 2s konsesjonramkravene i TV 2s konsesjonramkravene i TV 2s konsesjonramkravene i TV 2s konsesjon    
    
TV 2s konsesjon har en innledende bestemmelse i § 1-1 som lyder som følger: 
 
”Konsesjonens formål er å fastsette plikter som bidrar til at TV 2 utøver sin rett til å sende 
riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn på en måte som i størst mulig grad bidrar til at 
norske TV-seere får et enkelt tilgjengelig, bredt og kvalitativt høyverdig TV-tilbud som 
ivaretar hensynet til alle grupper i det norske samfunnet.” 

 
TV 2s sendinger skal basere seg på prinsipper for allmennkringkasting slik det 
fremgår av konsesjonens § 3-2. Det innebærer at: 
 
a) programmenyen skal ha tematisk og sjangermessig bredde, både hva gjelder 
sammensetningen av programkategorier og sammensetningen innenfor den enkelte 
programkategori, jf også § 3-3. 
b) det skal være programmer for både brede og smale seergrupper. 
c) sendingene skal bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur. 
d) minst halvparten av TV 2s sendinger skal være norskspråklige. 
 
TV 2s oppfyllelse av konsesjonen: 
 
TV 2 har gjennom 17 år vist evne til å kombinere bredt innholdstilbud og en klar 
allmennkringkasterprofil med konkurransekraft i det kommersielle markedet. Økt 
konkurranse fra andre kommersielle kanaler som ikke har slike innholdskrav er en 
økende utfordring for TV 2, her må vi hele tiden balansere behovet for høye seertall 
og markedsandeler med ønsket om å ha et tilbud til alle og en tydelig 
allmennkringkasterprofil i henhold til konsesjonskravene. TV 2 mener vi har klart 
nettopp denne balansegangen også i 2009.  
 
Selv om konsesjonen utløp 31.12.2009 har TV 2-ledelsen ved flere anledninger gitt 
uttrykk for at kanalen ønsker å fortsette som en allmennkringkaster. Dette er formelt 
bekreftet ved at TV 2, som den eneste aktøren, har søkt på den nye avtalen om å bli 
allmennkringkaster med formidlingsplikt til markedsmessige vilkår.  
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TV 2s hovedstolper i sendeskjemaet i 2009 har – som tidligere – vært nyheter, 
aktualitet, sport og underholdning. Fordelingen mellom ulike programkategorier 
fremgår av de neste tabellene. 
 
Norskandelen for TV 2 i 2009 er på hele 62,9 prosent, med andre ord langt over 
kravet om at minst halvparten av TV 2s sendinger skal være norskspråklige.  
 
 
Tabell 7: Programstatistikk for 2009 
 
  Timer 
Total sendetid inkl. reklame og promo: 8751 
Sendetid programmer  7233 
   
   
Programkategorier    
   
 Timer Prosent 
BA00 Barn 543 7,5 
DR10 Serier drama 1357 18,8 
DR11 Serie krim etc 285 3,9 
DR12 Serie sci-fi/ev 7 0,1 
DR20 Miniserie/følje 70 1,0 
DR30 Sitcom 654 9,0 
DR40 Enkeltstykker 2 0,0 
DR51 Film drama 139 1,9 
DR52 Film krim/actio 74 1,0 
DR53 Film komedie 195 2,7 
DR54 Film thriller 19 0,3 
DR55 Film annet 26 0,4 
DR56 Film western 7 0,1 
DR57 Film science fiction 2 0,0 
DR61 TVfilm drama 16 0,2 
DR62 TVfilm krim/act 3 0,0 
DR63 TVfilm komedie 8 0,1 
DR64 TVfilm thriller 3 0,0 
DR65 TVfilm annet 6 0,1 
DR70 Kortfilmer 1 0,0 
DR80 Animasjon 22 0,3 
DR90 Drama annet 0 0,0 
IN10 Debatt/aktualitet 170 2,4 
IN21 Reise 15 0,2 
IN22 Forbrukerstoff 34 0,5 
IN23 Livsstil/Mat/Bolig 15 0,2 
IN29 Annet 2 0,0 
IN31 Dokumentar samtid 89 1,2 
IN32 Dokumentarer hist. 13 0,2 
IN39 Annet 0 0,0 
IN50 GMN 539 7,5 
IN90 Annet 0 0,0 
KK20 Film/kino 1 0,0 
KK30 Teater 3 0,0 
KK40 Musikk 5 0,1 
KK50 Litteratur 0 0,0 
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KK60 Kulturnyheter 0 0,0 
KK90 Annet 34 0,5 
MU10 Musikk klassisk/opra 0 0,0 
MU20 Pop/rock 0 0,0 
MU40 Folkemusikk/trad 2 0,0 
MU90 Annen musikk 3 0,0 
NA10 Natur - dyr 0 0,0 
NA20 Miljø 6 0,1 
NA90 Annet 0 0,0 
NY10 Nyheter 368 5,1 
NY20 Vær 54 0,7 
NY30 Nyheter extra 0 0,0 
NY90 Annet 0 0,0 
PA00 Filler 0 0,0 
RL10 Religion 28 0,4 
RL20 Livsfilosofi 0 0,0 
SP10 Sportsnyheter 125 1,7 
SP21 OL 0 0,0 
SP22 Fotball 85 1,2 
SP23 Håndball 59 0,8 
SP26 Alpint 0 0,0 
SP29 Annet/blandet 0 0,0 
SP32 Snowboard/freestyle 0 0,0 
SP34 Skøyter 0 0,0 
SP38 Basket 0 0,0 
SP39 Hestesport 0 0,0 
SP42 Sykkel 75 1,0 
SP45 Seiling 0 0,0 
SP46 Motorsport 0 0,0 
SP47 Kampsport 0 0,0 
SP80 Studio/pauseinnslag 107 1,5 
SP90 Annet 5 0,1 
UH10 Spill 1199 16,6 
UH20 Konkurranser 189 2,6 
UH30 Talk/chatshow 173 2,4 
UH40 Show/kabaret/sa 56 0,8 
UH50 Humor 37 0,5 
UH60 Reality 102 1,4 
UH70 Dokusåpe 29 0,4 
UH90 Annet 172 2,4 

   
Total: 7233  100 
   
 
 
Tabell 8: Programkategorier og opphavsland 2009 
 
   Timer Prosent 
Drama   1639 22,7 
Nyheter   368 5,1 
Mennesker/samfunn  775 10,7 
Komedie   857 11,8 
Show   758 10,5 
Sport   456 6,3 
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Krim,action,eventyr  400 5,5 
Dokumentar,natur  108 1,5 
Været   54 0,7 
Musikk/kultur  48 0,7 
Religion/livsfilosofi  28 0,4 
Barn   543 7,5 
Annet   0 0,0 
Gameshow   1199 16,6 
Total   7233 100,0 
     
     
 Timer Prosent   
  excl. Promo inkl. promo  
Norsk 4368 60,4 62,9  
Amerikansk 2217 30,7 28,7  
Australsk 294 4,1 3,8  
Britisk 132 1,8 1,7  
Spansk 4 0,1 0,1  
Svensk 94 1,3 1,2  
Fransk 7 0,1 0,1  
Kanadisk 12 0,2 0,2  
Dansk 70 1,0 0,9  
Islandsk 0 0,0 0,0  
Brasiliansk 0 0,0 0,0  
Østerriksk 0 0,0 0,0  
New 
Zealandsk 0 0,0 0,0  
Tysk 22 0,3 0,3  
Irsk 2 0,0 0,0  
Luxemburgsk  0 0,0 0,0  
Argentinsk 0 0,0 0,0  
Italiensk 5 0,1 0,1  
Portugisisk 0 0,0 0,0  
Hong Kong 0 0,0 0,0  
Bosnisk 0 0,0 0,0  
Russisk 0 0,0 0,0  
Indisk 0 0,0 0,0  
Meksikansk 0 0,0 0,0  
Polsk 0 0,0 0,0  
Finsk 4 0,1 0,1  
Japansk 0 0,0 0,0  
Nederlandsk 2 0,0 0,0  
     
Total 7233 100,0 100,0  
     
     
     
Norskandel: 62,9     
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Tabell 9: Euroandel 2009 
 
Europeisk    
 Norsk ex. promo 4368 
 Britisk  132 
 Svensk  94 
 Fransk  7 
 Østerriksk  0 
 Tysk  22 
 Dansk  70 
 Italiensk  5 
 Spansk  4 
 Portugisisk  0 
 Bosnisk  0 
 Polsk  0 
 Islandsk  0 
 Irsk  2 
 Luxemburgsk 0 
 Finsk  4 
 Nederlandsk  2 
    
  Totalt 4704 

 
minus nyheter, sport 
etc. 2023 

    
 Totalt eurotimer 2681 
Andel i % 51,46  %  
 

 
TV 2 sendte i 2009 8751 timer tv, reklame og egenpromo inkludert. Dette er en 
økning fra 7733 timer i 2008. Økningen skyldes at de interaktive Sonen-sendingene 
som har stor sendeflate på nattestid nå er regnet med i programstatistikken. 
 
Det ble sendt 7233 timer med tv-programmer, en økning fra 6341 timer i 2008. Vi 
sendte 1037 timer med reklame, mot 1007 timer i 2008. Timetallet for reklame og 
egenpromotering slått sammen er 1518 timer i 2009, mot 1392 timer i 2008.  
 
TV 2s programprofil er i all hovedsak uendret sammenlignet med i 2008. Den største 
endringen i forhold til rapporteringen, er at programmet Sonen nå er regnet med i 
tallene. Endringen av rapporteringsrutinene er tideligere redegjort for i forbindelse 
med rapportering av Europakvoter. Inkluderingen av Sonen får stor betydning for 
rapporteringen for 2009, ettersom det totale antallet sendte timer på TV 2 øker fra 
6341 til 7233 timer, i all hovedsak på grunn av dette.  
 
At Sonen nå er medregnet, betyr at det skjer større prosentvis endring på mange 
områder. Det er hovedgrunnen til at norskandelen på TV 2 øker kraftig til hele 62,9 
prosent. Hvis ikke Sonen hadde blitt medregnet i statistikken ville norskandelen ha 
vært på 60,2 prosent. 
 
Men endringen av rapportering i forhold til programmet Sonen er også hovedgrunnen 
til at den prosentvise andelen for mange av de ulike programkategoriene går noe 
ned. Når Medietilsynet skal vurdere endringer fra 2008 til 2009, er det derfor riktig å 
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se vel så mye på antall timer som prosentvis andel, ettersom det her har skjedd en 
vesentlig rapporteringsendring sammenlignet med tidligere år. 
 
 
2.1.2.1.2.1.2.1. Styrking av norsk språk, identitet og kulturStyrking av norsk språk, identitet og kulturStyrking av norsk språk, identitet og kulturStyrking av norsk språk, identitet og kultur    

    

I konsesjonen § 3-4 heter det: 
”TV 2 skal benytte begge de offisielle norske målformene” 
 
TV 2s oppfyllelse av konsesjonen: 
 
Vi viser her også til det som er skrevet tidligere i kapittel 2. 
 
TV 2 er en allmennkringkaster som retter seg til hele befolkningen. Derfor har TV 2 
siden etableringen hatt en språkpolitikk som gjenspeiler dette. Kanalen har alltid 
sørget for at både bokmål og nynorsk er godt representert i sendingene våre. 
Kanalen har flere nynorsktalende nyhetsankere og programledere, og blant våre 
reportere er det mange som også bruker dialektene sine i innslagene. TV 2 har ikke 
endret på sin språkprofil i 2009, sammenlignet med tidligere år.  
 
Flere av våre nynorsktalende programledere har fått priser de siste årene, blant 
annet Siri Lill Mannes (TV 2 Nyhetene), Trude Teige (Tabloid) og Odd Reidar Solem 
(TV 2 Nyhetene). Solem ble tildelt Kulturdepartementets nynorskpris i 2008. Andre 
kjente TV 2-ansikter som bruker nynorsk er Arill Riise, Morten Sandøy, Nils Gunnar 
Lie, Solveig Barstad, Gaute Grøtta Grav, Eli Kari Gjengedal og Espen Fiveland. 
 
I 2009 ble nyhetsredaksjonen i TV 2 tildelt Hordaland Mållag sin målpris.  

”Dag etter dag, fleire gonger for dagen og år etter år har vi kunna gleda oss over den 
kunnige og klangfulle nynorsk- og dialektbruken i TV 2 sine nyheitssendingar. I 
reportasjar og rapportar frå inn- og utland, i Tabloid, Dokument 2, 
Laurdagsmagasinet og God Morgen Norge, frå reportarar i felten og programleiarar i 
studio møter vi levande nynorsk tale og målførebruk. Gjennom det daglege arbeidet 
sitt syner desse medarbeidarane at nynorsk og dialekt er framifrå, smidige og 
effektive reiskapar for kringkastings- journalistar i alle emneområde og i alle 
situasjonar”, uttalte Hordaland Mållags leder Einar Ådland i forbindelse med 
tildelingen.  

Nyhetsreporter Kjetil Iden ble også tildelt en nynorskpris fra Alversund Mållag.  

Når det gjelder teksting, er det meste av våre programmer tekstet på bokmål, men 
TV 2 har også tekstet dramaserier og filmer på nynorsk. Hele dramaserien The 
Game er sendt med nynorsk teksting. To sesonger av denne serien ble vist på TV 2 i 
2009, med til sammen 42 episoder. I tillegg er to spillefilmer tekstet på nynorsk, 
deriblant The devil wears Prada.  
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3.3.3.3. Spesifikke krav til sendingeneSpesifikke krav til sendingeneSpesifikke krav til sendingeneSpesifikke krav til sendingene    
3.1.3.1.3.1.3.1. Egenproduserte nyhetssendingerEgenproduserte nyhetssendingerEgenproduserte nyhetssendingerEgenproduserte nyhetssendinger    
    

Konsesjonens § 3-3 nr. 1: 
 
”TV 2 skal ha daglige, egenproduserte nyhetssendinger”. 
 
TV 2s oppfyllelse av konsesjonen: 
 
Etter at TVNorge la ned sine nyhetssendinger i fjor høst, er TV 2 den eneste norske 
riksdekkende tv-kanalen utenfor NRK som satser på daglige nyhetssendinger på 
fjernsyn.  
 
Totalt ble det sendt 368 timer med nyheter på TV 2 i 2009. Dette er en andel på 5,1 
prosent. Tilsvarende tall for 2008 er 419 timer og 6,6 prosent. Nedgangen skyldes at 
TV 2 la ned nyhetssendingen på TV 2 kl. 2330 høsten 2008. En av 
nyhetssendingene om morgenen ble også kuttet ut høsten 2008. Fordi disse 
sendingene først ble lagt ned sent på året 2008, talte de med i programstatistikken 
for 2/3-deler av året 2008. I tillegg er prosentandelen lavere fordi Sonen nå er regnet 
med i statistikken.  
 

• I 2009 ga TV 2 seerne åtte daglige nyhetssendinger på hverdager og to 
nyhetssendinger lørdag og søndag. I tillegg har TV 2 løpende nyhetsdekning 
på TV 2 Nyhetskanalen og tv2nyhetene.no. 

 
• I 2009 hadde nyhetssendingen kl. 2100 på TV 2 et snitt på 462 000 seere og 

en markedsandel på 27,5 prosent (476 000 seere og andel på 29,9 prosent i 
2008).  

 
• 1830-sendingen hadde i snitt 382 000 seere og en andel på 39,4 prosent i 

2009 (410 000 seere og en andel på 45 % i 2008).  
 

• På en vanlig dag fulgte 900 000 personer i Norge minst en nyhetssending på 
TV 2, da er også morgensendingene medregnet.  

 
TV 2 mener at kanalen fortsatt mer enn oppfyller konsesjonskravet om daglige 
nyhetssendinger. Når Medietilsynet vurderer nyhetstilbudet på TV 2, må man også ta 
hensyn til at TV 2, som den eneste norske kringkasteren, har en egen nyhetskanal 
på TV som 77,5 prosent av norske husstander har tilgang til.  
 
TV 2 Nyhetene har definert ”breaking news” som det vi skal være best på. Om det 
skjer store hendelser i utlandet eller hjemme, har TV 2 Nyhetene som mål å være 
nyhetsledende. Samspillet med TV 2 Nyhetskanalen har gitt journalistene i TV 2 
Nyhetene en unik kompetanse i både løpende direkterapportering fra store og små 
hendelser, og utdypende analyse av store saker og viktige samfunnsspørsmål. 
 
Nyhetssendingen på TV 2 kl 2100 er fortsatt TV 2 Nyhetenes flaggskip. Store, 
avslørende saker og de sterke bildereportasjene prioriteres her sammen med store 
hendelsesnyheter. 
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3.2.3.2.3.2.3.2. AktualitetAktualitetAktualitetAktualitetssss---- og dokumentarprogrammer og dokumentarprogrammer og dokumentarprogrammer og dokumentarprogrammer    
    

Konsesjonens § 3-3 nr. 2: 
 
”TV 2 skal jevnlig sende aktualitets- og dokumentarprogrammer” 
 
TV 2s oppfyllelse av konsesjonen: 
 
TV 2s viktigste dokumentarsatsinger i 2009 var Reflektor og Dokument 2. 
Dokumentarfilmer under disse to vignettene er sendt i beste sendetid på TV 2, ofte 
med høye seertall. 
 
Totalt sendte TV 2 54 nye dokumentarfilmer i 2009, mot et 70-talls i 2008.  
En av årsakene til nedgangen er at Dokument 2 i 2009 bare ble sendt i 
høstsesongen, mens Dokument 2-redaksjonen tidligere både har hatt programmer 
om våren og høsten. Det ble også sendt færre Reflektor-dokumentarer.  
 
Av Dokument-2-produksjoner i 2009 trekker vi frem: 
 

• Drømmen om K2, en sterk og personlig beretning fra Cecilie Skog om 
klatreekspedisjonen til K2, kjent som verdens farligste fjell, der ektemannen 
hennes, Rolf Bae, omkom i en ulykke 

 
• Mirakelet i Markebygda fortalte den utrolige historien om Magne Skåden fra 

Markebygda utenfor Harstad, som etter å ha fått diagnosen ”dyp mental 
retardasjon” oppnådde oppsiktsvekkende resultater med et amerikansk 
hjernetreningsprogram.  

 
• Dokument 2s jakt på Martine Vik Magnussens drapsmann Fraouk Abdulhak 

skapte et enormt engasjement i Norge. Filmen Jakten på den mistenkte 
oppnådde også høye seertall på TV 2.  

 
• Dokument 2 var i 2009 også med Forsvaret på piratjakt i Adenbukta og 

avsluttet sesongen med et sterkt program om de to drapsdømte Tjostolv 
Moland og Joshua French.  

 
I serien Reflektor trekker vi frem: 
 

• Varmere dager var en gripende, usedvanlig tett beskrivelse av en brutal norsk 
virkelighet, nemlig dagliglivet til to hjemløse i Oslo.  

 
• Camping i helvete fulgte narkomane Hege og morens kamp for sin datter, og 

statsråd Bjarne Håkons Hansens studietur til Sveits for å lære om landets 
erfaring med utdeling av heroin. 

 
• Pastorens hemmelighet fortalte historien om den populære pastoren som 

startet en stiftelse i Sao Paolos slum på 1980-tallet, men som hadde mer enn 
bare gode hensikter, og som i programmet innrømmet overgrep mot barn. 
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• Det ble også vist to norske dokumentarserier i Reflektor. Den iskalde krigen 
(to episoder) handlet om korrupsjon og kriminalitet i Russland, EU og Norge. 
Moderne slaveri (tre episoder) satte fokus på internasjonal trafficking, 
barnearbeid og tvangsarbeid.  
 

• TV 2 har også sendt flere internasjonale dokumentarer, blant annet historien 
om Barack Obama, om Hillary Clintons forsøk på å bli USAs første kvinnelige 
president og om situasjonen på Gaza.   

 
TV 2 er de siste årene tildelt en rekke priser for sine dokumentarfilmer. 2009 var ikke 
noe unntak. TV 2-reporter Per Christian Magnus ble sammen med researcher Anne 
Marie Groth og fotograf Robert Reinlund tildelt Den store journalistprisen for 2009 for 
Dokument 2-programmet Sultbløffen. Denne filmen har tidligere også vunnet en 
internasjonal pris. Dokumentaren Camping i helvete, sendt i Reflektor-serien vår i 
2009, ble sammen med 24 andre filmer nominert til en av Europas mest 
prestisjetunge tv-priser under Monte Carlo-festivalen. Denne filmen er laget av TV 2-
journalist Torgeir Foss.  
 
Tabloid var også i 2009 TV 2s viktigste aktualitetsmagasin, med aktuelle 
samfunnsdebatter fire dager i uken. Totalt var det 146 Tabloid-sendinger i 2009. 
Programmet tok opp aktuelle samfunnsspørsmål og politisk debatt.   
 
Andre sentrale aktualitetsprogrammer på TV 2 i 2009 var TV 2 Hjelper deg, Fredag, 
Lørdagsmagasinet og God morgen, Norge. TV 2 har også i mange år sendt det 
amerikanske reportasjemagasinet 60 Minutes.  
 
I forbindelse med stortingsvalget gjennomførte TV 2 en storstilt aktualitetssatsing.  
TV 2 satset større, bredere og mer teknologisk avansert enn noen gang 
 
Din neste statsminister var tittelen på tre dueller mellom Jens Stoltenberg, Erna 
Solberg og Siv Jensen. 
 
Oddvar Stenstrøm ledet to direktesendte folkemøter og ledet også 
partilederdebatten. Pål T. Jørgensen sto for partilederutspørringene i en serie på syv 
programmer. Nettstedet Kampanje kåret i etterkant Pål T. Jørgensen til årets 
valgkampjournalist, med følgende begrunnelse:  

«Veteranen Pål T. Jørgensen leverte det aller beste på TV 2 i høstens valgkamp. For 
øyeblikket er det ingen som behersker valggrilling bedre enn Jørgensen på norsk tv. Enten tar 
utspørrerne for mye plass på skjermen eller så blir de for veike. Jørgensen stiller partilederne 
til veggs med presise spørsmål, og han er alltid godt forberedt. Jørgensen slår hardt ned på 
utenomsnakk, men samtidig lar han partitoppene fullføre sine resonnementer når han mener 
det tilfører seerne viktig informasjon. Juryen drømmer om at hans kollega, tungvekteren Terje 
Svabø i TV 2 Nyhetskanalen, får boltre seg på moderkanalen under neste valg. Da får seerne 
enda en grunn til å følge TV 2s valgdekning.»  

I tillegg til disse programmene var selvsagt valgkampen et sentralt tema i Tabloid i 
perioden før stortingsvalget. Selve valgdagen kjørte TV 2 en av sine største 
valgsatsinger noensinne, blant annet med helt nyutviklet presentasjonsteknologi på 
multi-touch-skjerm.  
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3.3.3.3.3.3.3.3. Programmer for barnProgrammer for barnProgrammer for barnProgrammer for barn    
    

Konsesjonens § 3-3 nr. 3: 
 
”TV 2 skal ha daglige norskspråklige sendinger for barn under 12 år med mindre det 
foreligger spesifikke redaksjonelt begrunnede unntak” 
 
TV 2s oppfyllelse av konsesjonen: 
 
TV 2 Junior er TV 2s tilbud til barn med daglige sendinger i hele 2009.  
I 2009 sendte vi 543 timer med barne-tv, dette er 10 timer mindre enn 2008. Årsaken 
til reduksjonen er at reprisen i God morgen, Norge kl 10.10 ble tatt bort. 
 
TV 2 Junior har klart seg godt i den økende konkurransen med rene barnekanaler fra 
NRK og kommersielle kringkastere. Gjennomsnittet for hele året for TV 2 Junior på 
lørdag og søndag gir en markedsandel i gruppen P2-11 på 16,5 prosent.  
 
Alle barne-tv-sendingene har norsk språk. TV 2 bruker betydelige summer på 
dubbing av innkjøpte serier.  
 
Av norske serier i 2009 trekker vi frem at vi sendte reprise både på Kutoppen og 
Elias-serien. Av nye utenlandske serier er Sivert og gjengen fra Italia og franske 
Manon og Den magiske Karusellen svært godt likt av barna. Mest populær er fortsatt 
italienske WINX Club og amerikanske Horseland.  
 
TV 2 Junior etablerte ny webside i 2009, hvor barna kan lese om seriene, se på tv, 
spille spill, pusle, male og delta i konkurranser. 
    

    
3.4.3.4.3.4.3.4. Programmer for ungdomProgrammer for ungdomProgrammer for ungdomProgrammer for ungdom    
    

Konsesjonens § 3-3 nr. 4: 
 
”TV 2 skal jevnlig ha norskspråklige sendinger for unge” 
 
TV 2s oppfyllelse av konsesjonen: 
 
Det egenproduserte ungdomsprogrammet Waschera ble sendt fire ganger ukentlig, 
med unntak for sommersesongen, med sendestart kl. 1600. Dette programmet var 
vårt hovedtilbud til denne aldersgruppen. Programmet ble sendt 150 ganger i 2009. 
 
I 2009 sendte TV 2 også Waschera: Fotball hver fredag – med andre ord utvidet vi 
tilbudet med en egen Waschera-sending med fokus på fotball for ungdom. Denne 
utvidelsen skjedde fra uke 11 2009. Totalt ble det sendt 22 programmer med tittelen 
Waschera: Fotball.  
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Den norske dokumentarserien Waschera High Hopes, der seerne fikk møte 
tenåringer fra de to kulturhovedstedene Liverpool og Stavanger, gikk i reprise i 2009 
med totalt 8 programmer. 
 
TV 2 er fortsatt den suverent mest populære kanalen blant seerne i aldersgruppen 
12-19 og 20-29 år. I gruppen 12-19 år hadde TV 2 en markedsandel på 20,7 prosent 
i 2009, mens vi i aldersgruppen 20-29 år oppnådde en markedsandel på 25,5 
prosent.  
 
Mange av seriene som TV 2 sender har høy popularitet blant de unge. Dette gjelder 
blant annet serier som TV 2 sender etter Waschera på ettermiddagstid, spesielt 
Home and away og Alle hater Chris. Det samme kan sies om flere av de store 
underholdningssatsingene våre, blant annet Norske Talenter. Av utenlandske 
dramaserier er det spesielt Frustrerte fruer og Grey’s Anatomy som er populære, 
begge har over 45 prosents markedsandel i aldersgruppen 12-19 år.  

 
    
3.5.3.5.3.5.3.5. Norskspråklig dramaNorskspråklig dramaNorskspråklig dramaNorskspråklig drama    

 
Konsesjonens § 3-3 nr. 5: 
 
”TV 2 skal sende norskspråklig drama” 
 
TV 2s oppfyllelse av konsesjonen: 
 
TV 2 sendte i 2009 355 timer norsk drama. Det er en liten nedgang sammenlignet 
med 2008 (382 timer), men på nivå med 2007 (358 timer). Mengden norsk drama på 
TV 2 har økt med 69 timer siden 2006. TV 2 bruker betydelige ressurser på 
dramaproduksjon. I 2009 ble det investert over 100 millioner kroner i norske 
dramaproduksjoner.  
 
Av større dramasatsinger i 2009, trekker vi frem: 
 

• Tre filmer om Varg Veum, vist som toepisoders miniserier. Filmene som ble 
vist i 2009 var Bitre Blomster, Tornerose og Din til døden. Serien fortsetter i 
2010, og er et resultat av et samarbeid mellom SF Norge, Miso Film og TV 2.  

• 185 nye episoder av Hotel Cæsar, som regnes for å være en tv- og filmskole 
for norske skuespillere og filmmedarbeidere. Hotel Cæsar passerer i februar i 
år en ny milepæl med 2000 episoder, som gjør serien til den største som 
noensinne er laget i Norden.  

• Fem episoder med Ali Reza and the Rezas, en humordramaserie som handler 
om "det vandrende katastrofeområdet" Ali, og hans familie i nærmiljøet på 
Tøyen/Grønland i Oslo.  

• Åtte episoder av En god nummer to, som vant prisen for beste forestilling 
innen TV og film under Komiprisen 2009.  

• 12 episoder om Karl III, som er oppfølgeren til suksessen Karl & Co  
• Fire halvtimes norske grøssere produsert i samarbeid med filmfondet Fuzz 
• Nye episoder med Tett på tre – med komikeren Espen Eckbo 
• Tre filmer med Olsenbanden jr. som miniserie 
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TV 2 sendte et 20-talls norske spillefilmer på TV 2 i 2009. Av nye filmer nevner vi 
Fem løgner, Venner for livet, Sønner, Uro, Lange flate ballær 2 og Mars og Venus. 
Av filmer som ble sendt i reprise nevner vi Uno, Den som frykter ulven, Cellofan, Fritt 
Vilt og flere gamle norske klassikere som Flåklypa Grand Prix, Sønner av Norge, Den 
forsvunne pølsemaker og fire av Olsenbanden-filmene. TV 2 sendte også tre norske 
kortfilmer.  
 
3.6.3.6.3.6.3.6. KulturprogrammerKulturprogrammerKulturprogrammerKulturprogrammer    
    

Konsesjonens § 3-3 nr. 6: 
 
”TV 2 skal ha egne programmer som gjenspeiler mangfoldet i norsk og internasjonalt 
kulturliv.” 
 
TV 2s oppfyllelse av konsesjonen: 
 
Medietilsynet ga i 2008 TV 2 en sanksjon for brudd på konsesjonsvilkårene om egne 
kulturprogrammer. TV 2 innrømmet at antall kulturprogrammer på TV 2 i 2008 hadde 
vært for lavt og aksepterte sanksjonen i form av en advarsel. Samtidig med at TV 2 
tok selvkritikk, lovet kanalen en økning i antallet kulturprogrammer på kanalen.  
Det er innfridd. I 2009 var det en kraftig økning i antall kulturprogrammer på TV 2, fra 
19 timer i 2008 til 48 timer i 2009, altså mer enn en dobling.   
 
Av kulturprogrammer som ble sendt i 2009, trekker vi frem: 
 

• Med Bjarte på rette staden var en serie på åtte programmer (sendt to ganger) 
som fulgte teatersjef Bjarte Hjelmeland og hans stab på Den Nationale Scene 
i Bergen. Serien ga innblikk i arbeidet bak oppsetning av teaterstykker og 
musikaler, og gjorde seerne kjent med den entusiastiske og 
temperamentsfulle teatersjefen og mange av hans medarbeidere. Noen av 
disse programmene er sendt i 2010.  

• Uten hemninger var en serie på seks programmer som fulgte Dissimilis i 
arbeidet med å sette opp den spesialskrevne operaen ”Jenny – en 
annerledes opera” på Den norske operaen i Oslo. Drømmen til Dissimilis var 
en forestilling for et fullsatt, nytt operahus, men veien dit var kronglete og 
krevende, men også full av latter og glede 

• Smaken av Norge var en annen av TV 2s kulturelle storsatsinger. I en serie 
på 10 programmer (vist to ganger) satte TV 2 fokus på norsk matkultur. I en 
reise Norge rundt jaktet Sigurd Sollien på lokale matspesialiteter og lokal 
matkultur. Lokale tradisjoner, økologiske råvarer og kvalitet var i fokus da 
Sollien sammen med lokale kokker slo et slag for norsk matkultur i de ulike 
landsdelene 

• En festkveld med Bettan var et konsertopptak med Elisabeth Andreassen fra 
Drammen Teater. TV 2 sendte også Rybak i Operaen, et konsertopptak av 
Alexander Rybak fra Den norske Opera, der han opptrådte sammen med 
Frikar Dance Company. Konserten bød både på klassisk musikk og 
popoulære poplåter og spennende dans. 

• Til Elise var tittelen på en serie på to deler, basert på Ingrid Bjørnovs 
prisbelønte suksessforestilling med samme navn. 
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• Av kulturprogrammer om film nevner i bak-kulissene-dokumentarer om 
innspillingen av den første Veum-filmen Bitre Blomster og den norske 
komedien Lange flate ballær 2 

• Det ble også sendt flere kultur-dokumentarer på TV 2 i 2009. 
o Rock City Namsos handlet om trønderrocken i Namsos, som har 

fostret musikalske storheter som Åge Aleksandersen, DDE, Askil Holm 
og Chand Torsvik.  

o Et kongerike blir til fortalte den spennende kulturhistorien til Avaldsnes, 
som Harald Hårfagre gjorde til sitt hovedkongsete.  

o Underet i Drammen handlet om byutvikling og bykultur, med 
utgangspunkt i forvandlingen av Drammen fra ”harryby” til kulturby og 
urbant ikon.  

o Hovedøya fortalte om øyperlen i Oslofjorden, med fokus på historie, 
geologi og kulturhistorie 

o Sider – drikken munkane skjenka i Hardanger – var en dokumentar om 
siderproduksjon gjennom flere hundre år. Programskaperne tok 
nærmere titt på siderkulturen i Hardanger 

o Akerselva – på vei mot operaen handlet om Akerselva i Oslo og et 
tiltak fra bydelsadministrasjonens side på å skape et trivelig byrom 
med kulturtiltak som musikk, dans og teater. 

o The celts var en serie på  to programmer der antropologen Richard 
Rudgley går den keltiske kulturen i dybden, og gir oss et fascinerende 
innblikk i dens rike og storslåtte historie.  

• En rekke kulturprogrammer gikk i reprise i 2009, dette gjelder blant annet 
Wenche Foss – en levende diva, Den norske fela, Lidenskapens skole og 
Drømmefabrikken (3 programmer),   

 
    
3.7.3.7.3.7.3.7. Samisk programtilbudSamisk programtilbudSamisk programtilbudSamisk programtilbud    
    

Konsesjonens § 3-3 nr. 7: 
 
”TV 2 skal ha egne programmer eller programinnslag for den samisike befolkning. Disse 
skal som hovedregel være på samisk.” 
 
TV 2s oppfyllelse av konsesjonen: 
 
TV 2 sendte tre nye dokumentarprogrammer om samiske forhold i 2009. De tre 
programmene ble sendt til sammen syv ganger. Disse programmene var: 
 

• Min mors hemmelighet – om filmskaper Ellen Lundby som midtveis i livet 
oppdaget at hun er same, en hemmelighet moren har holdt skjult for henne. 
Denne filmen har vunnet flere priser. Programmet gikk to ganger i reprise.  

• Samiske cowboys – der vi ble med en gruppe samiske reineiere på reinflytting 
- en strabasiøs og eksotisk reise gjennom vakker natur. Programmet gikk en 
gang i reprise.  

• Reinprinsessen – der vi ble kjent med 17 år gamle Anne Risten Sara som er 
Norgesmester i den mannsdominerte sporten reinkappkjøring. Programmet 
gikk en gang i reprise.  
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I tillegg ble det sendt 36 nyhets- og magasininnslag på TV 2 om samer og samiske 
forhold og fra samiske områder i Nord-Norge. Flere av disse var på samisk språk.  
 
    
3.8.3.8.3.8.3.8. Programtilbud til etniske minoriteterProgramtilbud til etniske minoriteterProgramtilbud til etniske minoriteterProgramtilbud til etniske minoriteter    
    

Konsesjonens § 3-3 nr. 8: 
 
”TV 2 skal ha egne programmer eller programinnslag for etniske minoriteter” 
 
TV 2s oppfyllelse av konsesjonen: 
 
TV 2 har ingen egne programserier for etniske minoriteter, men både 
enkeltprogrammer og programinnslag belyser temaer som etniske minoriteter er 
spesielt opptatt av.  
 
Av dokumentarprogrammer for etniske minoriteter trekker vi frem: 

• Fargespill, der vi fulgte prøvene til en forestilling der seksti barn og unge, noen 
av dem helt nyankomne til landet, opptrer med dans og musikk fra hele verden 
- inkludert norske stev og hallingkast.  

• Marias bryllup - om jenta frå Brasil som gifter seg med en nordmann og flytter 
til Norge. Programmet gikk to ganger i reprise.  

• Abids ambisjon – et Dokument 2-program som fulgte Abid Raja under 
valgkampen før Stortingsvalget, blant annet på husbesøk og debatter som 
handlet om integrering og etniske minoriteters situasjon i Norge.  

• Min libanesiske flamme, sendt i reprise, handlet om FN-veteranen som 
forelsket seg i en 19-åring fra Libanon for 25 år siden, og som i en alder av 53 
år ønsket å treffe henne igjen.  

• På det humoristiske området peker vi på dramaserien Ali Reza and the Rezas, 
som på sin karikerte og humoristiske måte setter søkelyset på integrering.  

 
I nyhets og aktualitetsprogrammer har det vært 224 innslag om flerkulturelle 
spørsmål og etniske minoriteter. Blant annet har det vært en rekke debatter i Tabloid 
om spørsmål av stor betydning for etniske minoriteter. I et titalls Tabloid-sendinger 
har integreringsspørsmål vært hovedtema. Eksempler på dette er debatter om bruk 
av hijab, konflikten i Midt-Østen og demonstrasjoner i Norge, debatt om 
snikislamisering og radikalislam, beskyldninger om rasisme fra helsepersonell, 
likestilling blant innvandrere og integreringspolitikk.  
 
3.9.3.9.3.9.3.9. LivssynsprogrammerLivssynsprogrammerLivssynsprogrammerLivssynsprogrammer    

    

I konsesjonens § 3-3 nr. 9 heter det: 
 
”TV 2 skal sende livssynsprogrammer.” 
    

TV 2s oppfyllelse av konsesjonen: 
 
TV 2 sendte i 2009 28 timer med livssynsprogrammer. Det var en økning på fire timer 
fra 2008.  
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Det ble sendt seks nye programmer i serien Gudene vet. Disse gikk også i reprise, 
pluss at den forrige serien på seks programmer ble sendt om igjen. Totalt var det 
derfor 18 programmer i denne serien på TV 2 i 2009. 
 
Det ble sendt to nye episoder av Julepreik og tre episoder av Påskepreik, begge 
programseriene ledet av tv-pastor Egil Svartdahl. Han laget dessuten seks nye 
programmer av Pastor på prøve. I denne serien ble det også sendt 8 repriser.   
 
Av andre programmer om livssynsspørsmål trekker vi frem; 

• Seilerpresten, om Kjell Svarstad som etter 20 år i næringslivet tok steget 
tilbake til presterollen via sjøveien.   

• Jannes Valg handlet om 21 år gamle Janne Våje Nielsen som er med i 
Frelsesarmeen, i likhet med 52 nære slektninger. I filmen utfordrer hun mange 
av sine nærmeste på viktige verdispørsmål om hva hun skal gjøre i livet sitt.  

• Sørlandet + kristendom = Sant satte fokus på kristendom på Sørlandet, som 
alltid har vært regnet som en spesielt kristen del av landet. Forskere ved 
Universitetet i Agder har forsket på kristendommen på Sørlandet og mange av 
deres resultater ble vist i programmet.  

• Sigvart Dagsland – helt ærlig – var et portrettprogram om Sigvart Dagsland 
som fyller kirker landet rundt med musikken sin.  

• Påske i Foldnes kirke ble sendt i reprise. I de to programmene var det både 
samtaler om påskens budskap og vakker korsang fra Foldnes kirke  

• Dokumentaren Mormonia om to unge amerikanske misjonærer, gikk i reprise. 
• Miniserien Abrahams barn (to episoder) gikk også i reprise. I denne serien dro 

Monica Øyen ut på reise for å finne ut hvilke relasjoner Abrahams 
etterkommere har til hverandre i dag.  

3.10.3.10.3.10.3.10. Teksting for hørselshemmedeTeksting for hørselshemmedeTeksting for hørselshemmedeTeksting for hørselshemmede    
    

I konsesjonens § 3-5 heter det: 
 
TV 2 skal tekste sendingene i tidsrommet 1800 til 2200 hver dag for 
hørselshemmede. Dette gjelder programmer der teksting er teknisk og praktisk 
mulig i forhold til produksjonstid. Lar det seg ikke gjøre å tekste hele sendingen skal 
enkeltinnslag om mulig tekstes.  
 
TV 2 skal ta i bruk teknologi for automatisert simultanteksting av sine direktesendte 
nyhets- og aktualitetsprogrammer så snart slik teknologi er tilgjengelig og kvalitetsmessig 
tilfredsstillende. Inntil slik teknologi tas i bruk skal TV 2 tekstereprisene på direktesendte 
aktualitetsprogrammer. 
 
TV 2s oppfyllelse av konsesjonen: 
 
TV 2 har i 2009 videreført sin tidligere praksis med teksting av alle 
forhåndsproduserte programmer som sendes mellom klokken 1800 og 2200. 
Tekstingen skjer via såkalt blank tekst-tv på side 222.  
 
TV 2 tekster også nye norske dokumentarer og dramaproduksjoner som sendes 
utenfor dette tidsrommet, selv om vi ikke er pålagt dette gjennom konsesjonen. 
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Samtlige dokumentarer i seriene Reflektor og Dokument 2 er blant annet tekstet for 
hørselshemmede.  
 
TV 2 tekstet totalt 810 timer forhåndsproduserte norske programmer i 2009, mot 822 
timer i 2008.  
 
TV 2 tekster også reportasjer som er ferdig i rimelig tid før nyhets- og 
sportssendingene på kveldstid. I 1830-sendingene i 2009 ble 6097 innslag tekstet, 
mens 1863 ble sendt uten teksting for hørselshemmede. På Nyhetene 2100 ble 4249 
innslag tekstet mens 1384 ble sendt uten tekst. Tilsvarende tall for Sportsnyhetene kl 
2125 er 3113 innslag med teksting og 1211 uten.  
 
TV 2 samarbeider med Medietilsynet og NRK om utvikling av teknologi for 
automatisert teksting, ofte kalt Tale til tekst. Dette arbeidet fortsatte i 2009, men det 
foreligger ennå ikke noen løsning som kan tas i bruk av TV 2 eller NRK.  
    
    
    


