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1. Innledning 

TV 2 har siden etableringen i 1992 påtatt seg sentrale samfunnsoppgaver og spilt en viktig 
rolle for hele det norske folk. Vi gir seerne våre et variert tilbud av høy kvalitet som både 
engasjerer og informerer om viktige samfunnsforhold.  
 
Hovedstolpene i TV 2s programprofil er nyheter, sport og underholdning. Målet vårt er å 
presentere et sammensatt programtilbud for både brede og smale seergrupper.  
 
Den 7. desember 2009 søkte TV 2, som eneste mediebedrift, om posisjonen som 
formidlingspliktig allmennkringkaster. Den 3. desember 2010 skrev TV 2s administrerende 
direktør Alf Hildrum og kulturminister Anniken Huitfeldt under avtalen mellom staten ved 
kulturdepartementet og TV 2 AS om status som formidlingspliktig allmennkringkaster.  
 
Avtalen gjelder fra 1. januar 2011 til 31. desember 2015.   
 
Formålet med avtalen står i punkt 1.1: 
 
 «Avtalens overordnede formål er å videreføre eksistensen av en kommersiell, riksdekkende 
kringkaster med visse særskilte allmennkringkastingsforpliktelser og på den måten bidra til 
at norske TV-seere får et allment tilgjengelig, bredt og kvalitativt høyverdig TV-tilbud. 
Avtalen skal likeledes bidra til å opprettholde et redaksjonelt fjernsynsmiljø i Bergen».  
 
Dette er første gang TV 2 rapporterer i henhold til denne avtalen. Vi vil i rapporten redegjøre 
hvordan TV 2 oppfyller kravene i avtalen, både de overordnede kravene i punkt 3,1 og de 
spesifikke kravene i punkt 3,2, 3,3 og 3,4.  
 

2. Året 2011 – sammendrag og seertall 

2.1 Årsresymé  
 
2011 endret ikke bare norsk historie, men også oppfatningen av medienes plass. 
Terrorangrepet 22. juli viste - i tillegg til å fokusere på betydningen av solide demokratiske 
institusjoner, muligheten til fri ytring og kritiske blikk på maktapparatet - hvor avgjørende 
mangfoldet i og konkurranse rundt nyhetsformidling og -analyse er for en nasjons 
håndtering av vanskelige og traumatiske situasjoner.  
 
TV 2 viste - både i krisen og i den senere dekning – at man oppfylte de krav og forutsetninger 
som avtalen inneholder.  
 
Generelt blir levende bilder og tv-innhold stadig viktigere i befolkningens mediekonsum. I 
denne virkeligheten har TV 2 forsterket sin posisjon ytterligere, som den eneste 
kommersielle kringkaster med visse særskilte allmennkringkasterforpliktelser.   
 
TV 2 ser det å være en alternativ stemme i den offentlige virkeligheten, som et viktig 
element i oppfyllelsen av avtalens krav om å sikre befolkningen et allment tilgjengelig, bredt 
og høyverdig TV-tilbud, men også som et sentralt element i allmennkringkasterbegrepet 
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generelt. Når TV 2 gjennom høykvalitetsproduksjoner bidrar til mangfoldet på denne måten 
skjerpes også kravene til kvalitet i all eter-sendt nyhets- og aktualitetsformidling.  
 
En del av allmennkringkastingsoppdraget er også å samle større (brede) deler av 
befolkningen til felles opplevelser. Sentralt i dette er sportshendelser hvor TV 2 fortsatt 
investerer for å oppfylle denne oppgaven. En slik stor begivenhet var for eksempel finalen i 
håndball-VM for kvinner mellom Norge og Frankrike. Innenfor underholdning ser vi fortsatt 
at brede, norskspråklige programmer som «Farmen» og «Skal vi danse» samler flere 
generasjoner. 
 
Økonomisk ble 2011 et godt år for mediehuset. Dette skyldtes i hovedsak et godt 
reklamemarked, men viktige beslutninger rundt distribusjon og arbeid med brukerbetalte 
tilbud medvirker til å sikre TV 2s posisjon fremover.  
 
TV 2 er fortsatt Norges største kommersielle TV-kanal med en årsandel på 19,3 prosent. I 
målgruppen 20 til 49 år har TV 2 en andel på 20,1 prosent.  Hovedkanalen tapte andeler i 
2011, som langt på vei ble hentet inn av nisjekanalene, men nedgangen i seerandel er nå TV 
2s største utfordring.  
 
2.2 Året 2011  
 
Offisielle distribusjonstall:  
 

 
 
TV 2 nådde 97,9 prosent av befolkningen i 2011.  
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Markedsandeler i 12 pluss:  
 

 
 
TV 2 nådde en andel på 19,3 prosent i 2011, en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra 2010.  TV 
2s samlede kanaler nådde en andel på 26,7 prosent, det samme som i 2010.   
 
 
Markedsandeler – brutt ned i aldersgrupper:  
(Tall fra 2009-2011) 
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Kommersielle andeler i et 10-kanal-univers:  
 

 
 
TV 2s hovedkanal nådde en kommersiell andel på 42,1 prosent i 2011, mot en kommersiell 
andel på 44,4 prosent i 2010.  
 
 
Gjennomsnittlig daglig seertid, fordelt på kanaler:  
 

 
 
Totalt så TV-seerne 178 minutter per dag. Av disse minuttene så de 34 minutt på TV 2 og 48 
minutt på TV 2-kanalene totalt.  
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Mest sett i 2011:  
 

 
 
I 2011 slo TV 2 sin egen mest sett-rekord fra 2005.  
 
Finalen i håndball-VM mellom Norge og Frankrike ble sendt søndag 18. desember klokken 
20.15. I snitt så 1 619 000 mennesker finalen, noe som gjør sendingen til tidenes mest sette 
TV 2-program. På det meste var over to millioner mennesker innom sendingen. 
Markedsandelen ble på 68,1 prosent. 
 

3.  De overordnede kravene 

Dette er det overordnede kravet staten har til TV 2s seerflate:  
 
I avtalen står det under punkt 3.1: «Sendingene på TV 2s hovedkanal skal baseres på 
prinsippene for allmennkringkasting. Kanalens programprofil skal være av allmenn karakter 
og interesse, og programmenyen skal ha tematisk og sjangermessig bredde, både hva gjelder 
sammensetningen av programkategorier og sammensetningen innenfor den enkelte 
programkategori. Kanalen skal ha programmer for både brede og smale seergrupper.» 
 
TV 2s oppfyllelse av avtalen:  
 
3.1 Programstatistikk for 2011 
 
Sendetid programmer på TV 2, antall timer:  

TV 2s totale sendetid inkludert reklame og 
promo 

 8756  

Sendetid programmer  6985  

 
 
Programkategorier:  
 Timer Prosent 
BA00 Barn 394 5,6 
DR10 Serier drama 1208 17,3 
DR11 Serie krim etc 263 3,8 
DR12 Serie sci-fi/ev 0 0,0 
DR20 Miniserie/følje 118 1,7 
DR30 Sitcom 471 6,7 
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DR40 Enkeltstykker 2 0,0 
DR51 Film drama 167 2,4 
DR52 Film krim/actio 101 1,4 
DR53 Film komedie 174 2,5 
DR54 Film thriller 42 0,6 
DR55 Film annet 18 0,3 
DR56 Film western 0 0,0 
DR57 Film science fiction 11 0,2 
DR58 Film Skrekk/grøsser 6 0,1 
DR61 TVfilm drama 5 0,1 
DR62 TVfilm krim/act 0 0,0 
DR63 TVfilm komedie 3 0,0 
DR64 TVfilm thriller 0 0,0 
DR65 TVfilm annet 1 0,0 
DR70 Kortfilmer 1 0,0 
DR80 Animasjon 11 0,2 
DR90 Drama annet 0 0,0 
IN10 Debatt/aktualitet 136 1,9 
IN21 Reise 11 0,2 
IN22 Forbrukerstoff 38 0,5 
IN23 Livsstil/Mat/Bolig 115 1,6 
IN29 Annet 5 0,1 
IN31 Dokumentar samtid 68 1,0 
IN32 Dokumentarer hist. 2 0,0 
IN39 Annet 2 0,0 
IN50 GMN 535 7,7 
IN90 Annet 0 0,0 
KK20 Film/kino 0 0,0 
KK30 Teater 4 0,1 
KK40 Musikk 3 0,0 
KK50 Litteratur 0 0,0 
KK60 Kulturnyheter 0 0,0 
KK90 Annet 6 0,1 
MU10 Musikk klassisk/opra 0 0,0 
MU20 Pop/rock 1 0,0 
MU40 Folkemusikk/trad 2 0,0 
MU90 Annen musikk 3 0,0 
NA10 Natur - dyr 6 0,1 
NA20 Miljø 3 0,0 
NA90 Annet 0 0,0 
NY10 Nyheter 538 7,7 
NY20 Vær 57 0,8 
NY30 Nyheter extra 0 0,0 
NY90 Annet 5 0,1 
PA00 Filler 2 0,0 
RL10 Religion 16 0,2 
RL20 Livsfilosofi 0 0,0 
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SP10 Sportsnyheter 187 2,7 
SP21 OL  0,0 
SP22 Fotball 78 1,1 
SP23 Håndball 51 0,7 
SP26 Alpint 0 0,0 
SP28 Langrenn 4 0,1 
SP29 Annet/blandet 0 0,0 
SP32 Snowboard/freestyle 0 0,0 
SP34 Skøyter 0 0,0 
SP37 Volleyball 2 0,0 
SP38 Basket 0 0,0 
SP39 Hestesport 0 0,0 
SP42 Sykkel 117 1,7 
SP45 Seiling 0 0,0 
SP46 Motorsport 0 0,0 
SP47 Kampsport 0 0,0 
SP80 Studio/pauseinnslag 41 0,6 
SP90 Annet 8 0,1 
UH10 Spill 945 13,5 
UH20 Konkurranser 261 3,7 
UH30 Talk/chatshow 266 3,8 
UH40 Show/kabaret/sa 69 1,0 
UH50 Humor 69 1,0 
UH60 Reality 160 2,3 
UH70 Dokusåpe 84 1,2 
UH90 Annet 89 1,3 
UV00 Undervisning 0 0,0 
VS30 Klima/Geo/Astro 0 0,0 
XX00 Annet 0 0,0 

   
Totals: 6985 100 
   

 
Førstegangsvisninger: 4086 (58,5 prosent)  
Repriser: 2899 (41,5 prosent) 
   
Programkategorier og opphavsland 2011:  
   Timer Prosent 
Drama   1531 21,9 
Nyheter   543 7,8 
Mennesker/samfunn  842 12,1 
Komedie   648 9,3 
Show   998 14,3 
Sport   488 7,0 
Krim,action,eventyr  423 6,1 
Dokumentar,natur  79 1,1 
Været   57 0,8 



TV 2s allmennkringkasterregnskap 2011 

8 

 

Musikk/kultur  19 0,3 
Religion/livsfilosofi  16 0,2 
Barn   394 5,6 
Annet   2 0,0 
Gameshow   945 13,5 
Total   6985 100,0 

     
     
 Timer Prosent   

  
excl. 
Promo 

inkl. 
promo  

Norsk 4278 61,2 64,0  
Amerikansk 2046 29,3 27,2  
Australsk 210 3,0 2,8  
Britisk 119 1,7 1,6  
Spansk 6 0,1 0,1  
Svensk 187 2,7 2,5  
Fransk 3 0,0 0,0  
Kanadisk 54 0,8 0,7  
Dansk 58 0,8 0,8  
Islandsk 2 0,0 0,0  
Brasiliansk 0 0,0 0,0  
Østerriksk 0 0,0 0,0  
New 
Zealandsk 0 0,0 0,0  
Tysk 12 0,2 0,2  
Irsk 0 0,0 0,0  
Luxemburgsk 0 0,0 0,0  
Argentinsk 0 0,0 0,0  
Italiensk 2 0,0 0,0  
Portugisisk 0 0,0 0,0  
Hong Kong 0 0,0 0,0  
Bosnisk 0 0,0 0,0  
Russisk 7 0,1 0,1  
Indisk 0 0,0 0,0  
Meksikansk 0 0,0 0,0  
Polsk 0 0,0 0,0  
Finsk 0 0,0 0,0  
Japansk 0 0,0 0,0  
Nederlandsk 1 0,0 0,0  
Sør-Afrikansk 0 0,0 0,0  
Koreansk 1 0,0   
     
Total 6985 100,0 100,0  
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Norskandel: 64,0    
 
 
Euroandel:  
Europeisk    
 Norsk ex. promo 4278 
 Britisk  119 
 Svensk  187 
 Fransk  3 
 Østerriksk  0 
 Tysk  12 
 Dansk  58 
 Italiensk  2 
 Spansk  6 
 Portugisisk  0 
 Bosnisk  0 
 Polsk  0 
 Islandsk  2 
 Irsk  0 
 Luxemburgsk 0 
 Finsk  0 
 Nederlandsk  1 
    
  Totalt 4667 

 
minus nyheter, sport 
etc. 1971 

    

 
Totalt "gyldige" 
eurotimer 2696 

    
    
Andel i % 53,77 %  

 
 
TV 2 sendte i 2011 totalt 8756 timer tv. I dette tallet er reklame og egenpromo inkludert. Av 
disse timene var 64 prosent norskspråklig innhold.  
 
Nyheter gikk opp fra en andel på 5,1 prosent i 2009 til en andel på 7,7 prosent i 2011. Dette 
tallet kan forklares med den sammenhengende nyhetssendingen på 56 timer og 11 minutter 
etter 22. juli og de nye nyhetssendingene på hverdager mellom 06.30 og 7.00.  
 
TV 2 sendte totalt 1034 timer tekstet innhold for hørselshemmede 
 
Euroandelen ligger på 53,77 prosent, opp fra 2009, da andelen lå på 51,46 prosent.  
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3. 2 Programmer og sendinger  
 
TV 2 har ikke endret profil fra foregående år, og satser fortsatt på nyheter, sport og 
underholdning. I 2010, året uten forpliktelser fra staten, var TV 2-ledelsen klare på at TV 2 
fortsatt skulle ha bredden til en allmennkringkaster.    
 
2011 har vært et spesielt år for nasjonen Norge, og det har i dette året vært viktig for TV 2 å 
være verdig sitt ansvar som allmennkringkaster. 
 
Den 22. juli stod nyhetsredaksjonen ovenfor sin største utfordring noensinne. Da terroren 
rammet Norge sendte TV 2s hovedkanal 56 timer og 11 minutt sammenhengende nyheter, 
uten reklamepause eller andre programmer.  Dette er den lengste nyhetssendingen på norsk 
tv noensinne.  
 
2011 var også fylt med store utenriks-nyheter som jordskjelv og tsunami i Japan og den 
arabiske våren.  
 
TV 2 Nyhetene har, etter 2011, evaluert seg selv i en femti siders nyhetsrapport. Der går 
nyhetsledelsen gjennom valgene som ble tatt 22. juli og de påfølgende dagene.  I rapporten 
konkluderes det med at noen feil ble gjort, men at TV 2s nyhetsredaksjon alt i alt gjorde de 
presseetisk riktige vurderingene.    
Dette gjenspeiles i PFU-statistikken. Medienes eget klageorgan, Pressens Faglige Utvalg 
(PFU) mottok 354 klager i 2011. Dette er rekordhøyt antall. TV 2 fikk 13 klager i løpet av året 
2011, men ble ikke felt i noen av sakene.  
Rapportering om nyhetssendingene våre finnes under eget punkt i denne rapporten, punkt 
4.1.  
 
Bredden i sendeskjemaet  
 
TV 2 sendte i 2011 en rekke dokumentarer og dokumentarserier.  I tillegg til  
frittstående dokumentarer kom også «Dokument 2» tilbake på skjermen den 31. august.  
 
Blant dokumentarene trekker vi frem:  

- «Utøya 22.07.2011: En liten øy i verden». Vi følger AUF-ungdommene på Utøya 
både før, under og etter tragedien 22. juli.  

- «Fire fortellinger fra Utøya». De fire AUF-lederne Eskil Pedersen, Åsmund Aukrust, 
Tonje Brenna og Mari Aaaby West forteller for første gang detaljert om sine 
opplevelser på øya.  

- «Dokument 2: Krigens pris» - En dokumentarserie i tre deler. Gjennom tre episoder 
belyser de erfarne reporterne Øystein Bogen, Fredrik Græsvik og Odd Isungset 
Norges rolle i en krig ingen kunne forestilt seg at vi kom til å delta i før 11. september 
2001. Hvordan havnet vi egentlig der? Hva har norske soldater vært med på i 
Afghanistan?  Hva tenker de som har blitt skadd og de som har mistet noen av sine 
nærmeste om oppdraget? 

- «Livet på vent» - En dokumentarserie i åtte deler. Det står 289 personer på 
ventelisten for organtransplantasjon. Serien tar oss med bak kulissene i 
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transplantasjonsmiljøet på Rikshospitalet i Oslo der vi får møte mennesker som 
venter på nye organer.  

- «Dokument 2: Livet er herlig». Torstein Lerhol er 25 år gammel, veier 17 kilo og er 
nesten ikke i stand til å røre seg. Et håpløst utgangspunkt for et ok liv?  

- «Dokument 2: Historien om Ragnhild». Ragnhild (17)  blir det yngste kjente 
overdoseofferet i Norge. Hvordan er det mulig? 

- «Brevet til Jens».  Mari har «brukerstyrt personlig assistanse». I denne filmen prøver 
hun å få Statsminister Jens Stoltenberg til å gå inn for en lovendring som pålegger 
kommunene å gi alle funksjonshemmede som ønsker det personlige assistenter. Men 
Jens Stoltenberg nekter å svare henne. 

- «Det vakreste på kvinnen» Norske kvinner har råd til å være forfengelige, og kjøper 
ekte løshår for millioner av kroner hvert år. Men hvor kommer alt håret fra? Bli med 
på en nesten uvirkelig reise, hvor fattige indiske kvinner blir barbert skallet med løfte 
om at Gud vil gi dem et bedre liv.  

TV 2 har i 2011 sendt to sesonger, i alt 16 episoder, av livssynsprogrammet «Pastor på 
prøve».  Egil Svartdahl forlater i serien sin trygge tilværelse på pastorkontoret, for å ta 
pulsen på ulike arbeidsmiljøer og få den gode samtalen om tro og tvil.  

TV 2 har som årene før hatt fokus på gode aktualitetsprogrammer. «God morgen Norge» 
sender hver ukedag fra klokken 06.55 til 10.00. De har aktuelle gjester i nyhetsbildet 
innenfor alle samfunnsarenaer:  fra politikk, kultur, utdanning til alternative livssyn.  De 
speiler også hverdagen for folk flest gjennom mat, helse, kunst og natur. «TV 2 hjelper deg» 
er en av de sterkeste merkevarene i TV 2s sendeskjema. Programmet hjelper seerne med 
forbrukersaker og informerer bredt om forbrukerspørsmål.  

I 2011 sendte TV 2 også 31 programmer i serien «Trude». Aktualitetsprogrammet, ledet av 
Trude Teige, møter mennesker som har gjort en forskjell i samfunnet de er en del av, eller 
deler sterke opplevelser som har endret livene deres.   

Det ukentlige «Lørdagsmagasinet» går bak nyhetssakene og vier plass til analyser og de 
gode historiene. Programmet produseres av TV 2s nyhetsavdeling.  

Våren 2011 sendte TV 2 16 utgaver av debatt- og aktualitetsprogrammet «Fredag», hvor 
programleder Stål Talsnes har aktuelle gjester i studio. 

 TV 2 har i mange år sendt det amerikanske reportasjeprogrammet «60 Minutes».  

I 2011 var det kommune- og fylkesting-valg. TV 2 sendte aktualitet og debattprogrammet 
«Møt folket», der Oddvar Stenstrøm ledet lokalpolitisk debatt med profilerte lokalpolitikere 
fra ulike deler av landet. Fra et studio ved Stortinget sendte vi 12 sendinger med Arill Riises 
debattprogram «Du bestemmer». Programleder Vår Staude og politisk redaktør Stein Kåre 
Kristiansen satt på valgdagen klare i studio i det valget var over og stemmene ble talt opp.   
 
Blant kulturprogrammene som ble sendt i 2011 trekker vi frem «Coldplay 2011 – Senkveld 
Spesial» der Thomas Numme og Harald Rønneberg intervjuet det britiske bandet og der de 
spilte en hel konsert etterpå.  
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Trine Rein samlet kjente norske artister til en solidaritetskonsert til støtte for Japan etter 
jordskjelvkatastrofen. TV 2 sendte denne konserten i sin helhet under navnet «Gift to 
Japan». TV 2 sendte også repriser av «Drømmefabrikken», en serie i tre deler som følger 
elever ved kunsthøyskolen i Oslo. Vi sendte også reprise av «Med Bjarte på rette staden», 
serien i åtte deler som blir med i kulissene på Den Nationale Scene i Bergen.  
 
TV 2 satset på nytt norsk drama også i 2011. Sesong 2 av den kritikerroste dramakomedien 
«Dag» ble sendt i 2011. I serien møter vi Dag Refsnes (Atle Antonsen), samlivsterapeuten 
som mener at alle burde bo alene. «Dag» har blitt en suksess utenfor landets grenser. Som 
første norske tv-serie er den solgt til USA, der TV-selskapet Fox har kjøpt rettighetene til å 
lage en engelskspråklig versjon av serien.  I 2011 sendte TV 2 den nye dramaserien «Sara og 
Selma» som handler om Sara (Hege Schøyen). Hun er lykkelig skilt, midt i livet og klar for å 
forelske seg igjen.  
 
På underholdningsfronten satset TV 2 i 2011 både på brede familieprogrammer og smalere 
komediekonsepter.  «Norske talenter», «Ønskedrømmen», «Idol», «Det store korslaget» 
og «Skal vi danse» er eksempel på det førstnevnte. I 2010 ble «Norske talenter» kåret til 
årets familieprogram av Barnevakten. I 2011 ble «Norske talenter», sammen med «Skal vi 
danse» og «Dyrepasserne» utpekt som kandidat til denne prisen.  «Dyrepasserne» handler 
om dyrene og menneskene ved Dyreparken i Kristiansand, og vi sendte 20 programmer av 
denne serien i 2011.  
 
Humorflaggskipet vårt, «Torsdag kveld fra Nydalen» seilte videre, og sesong fem og sesong 
seks ble sendt i vår og høstsesongen. «Er dette morsomt?» ble sendt høsten 2011. I dette 
konseptet jakter Helen Vikstvedt og Solveig Kloppen på morsomme talenter.  
 
I humorsatsingen er det også verdt å nevne «Kollektivet», som blir nærmere presentert i 
punkt 4.3 i denne rapporten.  
 
Vi trekker også frem de ni programmene vi sendte av «Svendsen om Hansen og Jensen» der 
Truls Svendsen og Solveig Kloppen drar landet rundt for å se på norsk kultur, regioners 
særegenheter, tradisjoner og patriotisme. I programserien «Reisen til popstjernen» foretar 
Ingrid Bjørnov dypdykk i kjente artisters musikk og historie. De fem første episodene gikk i 
2011.  
 
TV 2 satset på livsstil i 2011. Den tidligere proffsyklisten Dag Otto Lauritzen er programleder 
for «TV 2 Sporty» som ble sendt både på våren og i høstsesongen Programmet har gjester i 
studio, og ulike reportasjer om trening og kosthold fra inn- og utland.  I «Happy day» 
inspirerer stylisten Jan Thomas seerne og gjestene i programmet, og gir heldige utvalgte en 
drømmedag.  
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4. De spesifikke kravene  

I avtalen med staten står det under punkt 3,2: «TV 2s hovedkanal skal i hele avtaleperioden 
minst sende 1. Daglige egenproduserte nyhetssendinger med base i den sentrale 
nyhetsredaksjonen. 2. Ukentlige norskspråklige program for barn. 3. Jevnlige norskspråklige 
program for unge. TV 2 skal formidle på hovedkanalen norsk film og tv-drama på tilnærmet 
samme nivå som i periode 2007-2009. Kostnadene ved produksjon av Hotel Cæsar skal 
holdes utenfor. Norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 % av sendetiden»  
 
TV 2s oppfyllelse av kravene:  
 
4.1 Daglige egenproduserte nyhetssendinger 

I avtalen står det i punkt 3.2: TV 2s hovedkanal skal i hele avtaleperioden minst sende. 1) 
Daglige egenproduserte nyhetssendinger med base i den sentrale nyhetsredaksjonen. 
 
TV 2s oppfyllelse av avtalen:  
 
TV 2 er den eneste norske, riksdekkende TV-kanal utenom NRK som har daglige 
nyhetssendinger. Nyhetsledelsen er basert i Bergen, med blant annet nyhetsredaktør, 
administrativ nyhetssjef, utenrikssjef og redaktørene for hovedsendingene på TV 2. Den 
sentrale nyhetsredaksjonen i Bergen består ellers av utenriksredaksjonen, 
innenriksredaksjon, Nyhetskanalen kveld, nettredaksjon, nyhetsteksting, nyhetsgrafikk og 
andre tekniske støttefunksjoner. 
 
TV 2s hovednyhetssendinger, 1830-nyhetene og 21 Nyhetene, sendes hver dag fra 
nyhetsstudio i Bergen. Sendingene redigeres på nyhetsdesken i Bergen, av ansvarlig 
sendevaktsjef/redaktør. I tillegg sendes Nyhetskanalens sendinger fra Bergen fra kl. 17.00 
mandag til fredag og helgesendingene på samme kanal sendes også fra Bergen annenhver 
helg. Helgesendingene fra 09.00-10.00 ble i 2011 også sendt på TV 2 i påsken og gjennom 
sommeren.  
 
I 2011 begynte TV 2 med daglige nyhetssendinger på hovedkanalen fra klokken 06.30 til 
06.55.  
 
TV 2 sendte i 2011 538 timer med nyheter, en andel på 7,7 prosent av sendeflaten. 18.30-
nyhetene hadde i 2011 et snitt på 312.000 seere og en markedsandel på 31,8 prosent. 21 
Nyhetene hadde samme år 423.000 seere og andel på 26, 8 prosent. 
 
Hendelsene den 22. juli 2011 satte TV 2 Nyhetene på de største utfordringene 
organisasjonen har vært med på. Hendelsene var ikke bare svært krevende etisk og 
journalistisk – de var også krevende å takle for ansatte og ledere.  
 
TV 2 sendte sammenhengende 56 timer og 11 minutter nyheter uten reklame disse dagene. 
Sendingene ble samsendt med TV 2 Nyhetskanalen. 
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TV 2 Nyhetene vant i 2011 SKUP-prisen, Norges gjeveste journalistpris.  

Steinar Figved, Asbjørn Øyhovden og Robin Idland Krüger fikk prisen for «Eldrebløffen». I 

denne reportasjeserien avdekket de tilstander i helsevesenet som var ukjente, også for 

helseministeren. 

TV 2 hentet også hjem diplom på SKUP, for «avlyttingssaken» der reporterne Asbjørn Olsen 

og Jens Christian Nørve gravde frem saken om at USA har bygget opp en etterretningsgruppe 

som overvåket nordmenn.  

 
4.2 Ukentlige norskspråklige program for barn  
 
I avtalen med staten står det under punkt 3.2: «TV 2s hovedkanal skal i hele avtaleperioden 
minst sende: 2. ukentlige norskspråklige program for barn.» 
 
TV 2s oppfyllelse av avtalen:  
 
TV 2 Junior er et kjent og etablert tilbud til norske barn. I 2011 sendte vi 394 timer barne-tv i 
året. Profilen bygger på kjente kvalitetsserier med godt og trygt innhold, som for eksempel 
Vennebyen, Elias, Noddy, Thomas Toget, Byggmester Bob, Familien Stor, Oktonautene, 
Babar og Barbie.  TV 2 Junior har en andel på 10,6 prosent i snitt for 2011.  
 
Alle serier vi kjøper inn blir dubbet til norsk av dubbestudioer i Bergen og Oslo. TV 2 bruker 
betydelige summer for dubbing av innkjøpte serier.  
 
TV 2 Junior har i tillegg egen webside hvor barna kan lese om seriene, se på tv, spille spill og 
delta i konkurranser.  
 
TV 2 Junior ble i 2011 sendt hver lørdag og søndag fra 7.00 til 10.00.  
 
Frem til 15. april ble TV 2 Junior sendt i ukedagene (mandag til fredag) klokken 06.30 til 
07.00.  
Disse sendingene er nå erstattet med nyhetssendinger som går i samsending med TV 2 
Nyhetskanalen. Sendetiden for barneprogram er derfor noe redusert, fra 544 timer i 2010 til 
394 timer i 2011. 
 
4.3 Jevnlige norskspråklige program for unge 
 
I avtalen med staten står det under punkt 3.2: «TV 2s hovedkanal skal i hele avtaleperioden 
minst sende: 3. jevnlige norskspråklige program for unge.» 
 
TV 2 oppfyllelse av avtalen:  
 
Den 3. desember 2010 signerte TV 2s administrerende direktør og sjefredaktør Alf Hildrum 
og kulturminister Anniken Huitfeldt avtalen mellom staten og TV 2 på statsrådens kontor.  
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TV 2 hadde på dette tidspunktet ikke en ungdomsredaksjon og ikke et fast program spesifikt 
rettet mot denne målgruppen. Departementet viste forståelse for at det ikke var praktisk 
mulig for oss å oppfylle dette kravet fra årsskiftet.  
 
Arbeidet med det nye ungdomsprogrammet startet umiddelbart. TV 2 hadde store 
ambisjoner, og var helt fra starten klare på at dette skulle være noe annet enn et vanlig 
magasinprogram.  
 
Daværende programdirektør Nils Ketil Andresen ba flere produksjonsselskaper foreslå 
passende konsepter, og etter en lengre utvelgingsprosess gikk programavdelingen for 
Seefoods «Kollektivet». Programideen er å følge fem unge mennesker som flytter inn i et 
kollektiv, og som skal lage et humoristisk program derfra.  
  
TV 2 ønsket å finne nye unge humor-talenter til dette programmet.  Dermed startet en 
omfattende casting-prosess der produksjonsselskapet og TV 2 søkte i de unge 
humormiljøene.  
 
Den 16. september startet «Kollektivet» på TV 2. Programmet går hver fredag fra klokken 
17.30 til 18.30. Kollektivet har høsten 2011 hatt i snitt 53.000 seere og en andel på 7,6 
prosent.  
TV 2 er stolte av konseptet. Vi ser at mange av innslagene «Kollektivet» sender blir en hit på 
Youtube og at vi treffer ungdommene på de arenaene de er. TV 2 mener det var riktig å 
bruke tid på å skape noe nytt for målgruppen.  
 
I avtalen brukes begrepet «jevnlige». TV 2 har valgt å sende det timelange programmet hver 
uke.  
 
I tillegg til «Kollektivet» treffer TV 2 de unge i gruppen 12 til 19 år godt i programmer som 
«Idol», «Senkveld» «Farmen» og «Norske talenter».   
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4.4 Drama og norsk film 
 
Dette står i avtalen: «TV 2 skal formidle på hovedkanalen norsk film og tv-drama på 
tilnærmet samme nivå som i perioden 2007-2009. Kostnadene ved produksjon av Hotel 
Cæsar skal holdes utenfor.»  
 
TV 2s oppfyllelse av avtalen:  
 
 

Årstall Totalt sendt 
drama 
(inklusiv Hotel 
Cæsar) 

Hotel 
Cæsar, 
antall timer 

Norsk drama 
(eksklusiv 
Hotel Cæsar 
og TV 2 
Junior) 

Førstegangsvisninger 

(Eksklusiv Hotel 

Cæsar og TV 2 

Junior)  

2007  357 226 131 25 

2008  391 228 163  37 

2009  358 222 136 35 

2011  311 193  118 17  

 
I 2011 viste TV 2 311 timer norsk drama totalt. 
 
Eksklusiv «Hotel Cæsar» sendte kanalen 118 timer norsk drama.  Timeantallet har gått noe 
ned, men TV 2s investeringer i norsk drama har økt. TV 2 har bevisst lagt vekt på økt kvalitet 
og satser på nye dramaformater som for eksempel «Dag».  
Konkurransesituasjonen, både om seerne og innenfor norsk innholdsproduksjon, er nå så 
stor, at høy kvalitet på programmet er av avgjørende betydning. Kvalitet koster og går noe 
på bekostning av antall timer. 
 
I 2011 brukte vi 28 160 275 kroner på dramasatsningene «Dag» og «Sara og Selma» (Les 
mer om de to seriene under punkt 3,2).   
Dette er et vesentlig større tall enn i perioden 2007-2009.  I gjennomsnitt har vi brukt 
18 423 174 kroner per år på norske dramaserier disse tre årene.  Se tabell under.   
 
TV 2 har lagt en offensiv strategi innenfor sjangeren norsk drama. Høsten 2012 skal vi etter 
planen sende «Nattskiftet» og «Varg Veum».  I 2013 planlegger vi «Dag», sesong 3, og 
serien «Vekterne».  I tillegg jobbes det nå konkret med to andre større dramaprosjekter som 
etter planen skal sendes i løpet av 2013 og vår 2014. Det er TV 2s ambisjon å bidra til økt 
ideutvikling innenfor norsk drama.  
 
Norsk drama krever tunge og store investeringer. Det er krevende og lange 
finansieringsprosesser. Fra ide, via beslutning, til ferdig produksjon er det en lang vei å gå. 
Det må også sies at dramaproduksjonenes omkostningsnivå i Norge er slik at denne typen 
produksjoner forutsetter ekstern støtte. Om TV 2s prosjekter ikke får nødvendige tildelinger 
vil dette naturlig få konsekvenser for omfanget. Likeledes har det konsekvenser at man 
heller ikke i 2011 fikk på plass produktplassering som produksjonsstøtte for denne typen 
produksjoner, noe som svekker TV 2 i konkurransen.  
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TV 2s dramainvesteringer:  

2007: 
Seks som oss (3): 752.952,20 x 10 = 7.529.522 
Torpedo(1): 1.882.500 x 4 = 7.530.000 
Totalt: 15.059.522 

2008: 
Hvaler (1): 1.030.000 x 12 = 12.360.000 
Totalt: 12.360.000 
 

2009: 
Varg Veum(1): 1.150.000 x 6 = 6.900.000 
Ali Reza (1): 670.000 x 5 = 3.350.000 
En god nummer to (1): 750.000 x 8 + 500.000 for bakomfilm = 6.500.000 
Karl III (1): 925.000 x 12 = 11.100.000 
Totalt: 27.850.000 
2011: 
Dag (2): 1.089.999,90 x 10 = 10.899.999 
Sara og Selma (1): 1.150.685,06 x 15 = 17.260.275,90 
Totalt: 28 160 275 
Forklaring om tallene: Disse tallene viser de totale investeringene til TV 2 på de ulike seriene 
plassert det året de ble vist for første gang.  

 
TV 2 investerer betydelige summer i norsk film. I 2011 brukte vi 3 274 000 kroner (inkludert 
barnefilm, forkjøp på manusbasis og ferdiglaget).   
 
Hvert år mottar TV 2 søknader om investering eller kjøp av rettigheter til norske 
filmproduksjoner. I snitt mottar TV 2 rundt 20 slike søknader per år, og beslutter å støtte 
rundt ti av dem. Alle ser ikke dagens lys grunnet manglende totalfinansering.  
 
Det er TV 2s uttalte ambisjon å bidra til norsk filmproduksjon fordi vi ser det som en viktig 
del av det fagmiljøet som må støttes og dyrkes frem for å heve norsk drama innen film og tv.  
 
Merknad til det ovennevnte beløpet: Beløpene er ofte fordelt på barteravtaler, noe som gjør 
at den reelle kostnaden er noe lavere.  
 
4.5 Norskspråklig andel  
 
I avtalen med staten står det: «Norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 prosent av 
sendetiden».  
 
TV 2s oppfyllelse av avtalen:  
I 2011 sendte TV 2 64 prosent norskspråklig innhold.  I 2009 lå norskandelen på 62,9 
prosent.  
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5. Lokalisering  

 
I avtalen står det: TV 2s hovedkontor og den sentrale nyhetsredaksjon skal ligge i Bergen i 
hele avtaleperioden på fem år, jf. § 1-3. Dette vilkår er ikke gjenstand for mulige 
reforhandlinger eller oppsigelse. 
 
TV 2s oppfyllelse av avtalen:  
 
TV 2 har hovedkontor i Bergen. TV 2 hadde per høsten 2011 428 årsverk i Bergen og 372 
årsverk i Oslo.  
 
Av redaksjonelt personell i Bergen består ansatte knyttet til Nyheter, teknikk, distribusjon og 
sport for den aller største delen. 
 
Nyhetene er sterkt forankret i Bergen (se punkt 4.1) der den sentrale nyhetsredaksjonen er 
plassert. Det er litt flere ansatte på nyhetene i Oslo enn på hovedkontoret selv om den 
sentrale nyhetsredaksjonen er plassert i Bergen.  Dette er en naturlig følge av at de aller 
fleste av de sentrale norske institusjoner, organisasjoner og andre nyhetsaktører er plassert i 
hovedstaden.  
 
De fleste av TV 2 sportens medarbeidere jobber i Bergen.  Sporten ble styrket ytterligere i 
Bergen i forbindelse med TV 2s satsing på Premier League fra 2010-2013.  
 
TV 2s promoavdeling, plan- og avviklingsavdeling og TV 2s kommunikasjonsavdeling er i sin 
helhet lokalisert i Bergen, det samme er de fleste av de administrative avdelingene.   
 
I tillegg har teknisk avdeling, deriblant IT-avdelingen, store ressurser i Bergen knyttet til 
avvikling av TV 2s kanaler og tilhørende produksjon på fjernsyn og nett. 
 
TV 2s miljø i Bergen har i 20 år vært senter for nytenkning og innovasjon. Både værselskapet 
StormGeo og grafikkaktøren Vizrt startet i nyhetsmiljøet i Bergen. De siste årene har 
teknologiselskaper som Vimond (nett-tv-teknologi), Mosart Medielab (studioavvikling) og 
Wolftech (live-tv-teknologi) startet opp med suksess og med stadig flere internasjonale 
kunder. Det er et uomtvistelig faktum at alle disse nyskapingene har blitt til på grunn av den 
unike blandingen av kompetanse som finnes på TV 2 i Bergen.  
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6.  Målformer   

I avtalen står det under punkt 3.4: «TV 2s hovedkanal skal benytte begge de offisielle norske 
målformene».   
 
TV 2s oppfyllelse av avtalen:  
TV 2 er en allmennkringkaster som henvender seg til hele befolkningen. Derfor har TV 2 
siden starten i 1992 hatt en språkpolitikk som gjenspeiler dette. TV 2 har ikke endret på sin 
språkprofil i 2011, sammenlignet med tidligere år. 
 
Kanalen har alltid sørget for, og ønsket, at både bokmål og nynorsk skal være godt 
representert i sendingene. TV 2 har hatt en stor takhøyde for bruk av dialekter. Kanalen har 
flere nynorsktalende nyhetsankere og programledere.  Blant våre reportere er det mange 
som også bruker dialektene sine i innslagene. 
 
Blant profilene som bruker nynorsk i sin formidling er blant annet Arill Riise, Morten Sandøy, 
Nils Gunnar Lie, Odd Reidar Solem, Solveig Barstad, Gaute Grøtta Grav, Eli Kari Gjengedal, 
Synnøve Halkjelsvik og Espen Fiveland. 
 
I 2011 ble TV 2-anker Morten Sandøy tildelt kringkastingsprisen for sitt tydelige og gode 
nyhetsspråk på nynorsk. Han er den tredje av våre profiler som har fått prisen. Trude Teige 
og Siri Lill Mannes har mottatt denne tidligere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


