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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 
daværende 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 andre 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. 2012 – Sammendrag og seertall 

2.1 Året – kort fortalt  

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 kringkasteren 

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 generelt. Når TV 2 gjennom 

høykvalitetsproduksjoner bidrar til mangfoldet på denne måten, skjerpes også kravene til kvalitet i all 

eter-sendt nyhets- og aktualitetsformidling. 

I 2012 fylte TV 2 20 år som en sunn, moderne og sterk mediebedrift i vekst. I jubileumsmåneden 
september snudde en vedvarende negativ seertrend på hovedkanalen og TV 2 gikk inn i et sterkt 
fjerdekvartal.  
 
TV 2 startet i 2012 arbeidet med en ny verdi og en tydeligere profil. TV 2s oppgave er å skape 
uforglemmelige øyeblikk. Vi skal utfordre, engasjere og sjarmere. Dette arbeidet er blitt tatt meget 
godt imot internt i organisasjonen, og har vært en viktig forankring for at vi kan nå frem til brukerne 
med en tydeligere profil. Samtidig fikk nyhetene og sport et visuelt og teknisk løft med 
nytt, moderne studio. 
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På det redaksjonelle området har 2012 vært preget av etterkrigstidens største rettsoppgjør, etter 
terroranslaget 22. juli 2011. Det har vært en krevende sak å jobbe med fordi den stiller store krav til 
nøyaktighet og høy etisk årvåkenhet. Som allmennkringkaster har det vært viktig å dekke denne 
saken på en verdig, solid og samtidig kritisk måte.  
 
Med en blanding av nye og velprøvde konsepter på underholdningssiden, er TV 2 den fremste 
kommersielle medieunderholderen.  
 
TV 2 er landets største kommersielle kanal. Hovedkanalen hadde i 2012 en markedsandel på 19,3 
prosent, som er det samme som i 2011. TV 2 klarte dermed å stanse nedgangen i seerandelene på 
hovedkanalen.  
 
2.2 Seertall 
 
Offisielle distribusjonstall:  
 

 

TV 2 nådde 97,9 prosent av befolkningen i 2012, det samme tallet som i 2011.  
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Markedsandeler i aldersgruppen 12 pluss:  

 

TV 2 nådde en andel på 19,3 prosent i 2012, det samme som i 2011. Samlet nådde TV 2-kanalene en 

andel på 26,1 prosent, mot 26,7 prosent i 2011.  

Markedsandeler – brutt ned i aldersgrupper:  
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Kommersielle andeler i et 10-kanal-univers:  

 

TV 2s kommersielle andel ble 42,6 prosent i 2012, opp 0,5 prosentpoeng fra 2011. 

Gjennomsnittlig daglig seertid, fordelt på kanaler:  

 

Totalt så TV-seerne 175 minutter på tv hver dag, mot 178 minutter i 2011. Av disse minuttene så de 

34 minutter på TV 2. Det er like mange minutter som i 2011.  
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Mest sett i 2012:  

 

Det mest sett TV 2-programmet i 2012 var EM-finalen mellom Spania og Italia den 1. juli. Kampen 

hadde 1.183.000 seere, og en andel på 62,3 prosent.  

Den 16. desember ble også en svært god dag for TV 2. Først så 1.163.000 seere håndballfinalen 

mellom Norge og Montenegro, noe som ga en andel på hele 74,4 prosent. Senere på kvelden var det 

finale på Farmen, med 1.153.000 seere og en andel på 58,1 prosent.  

3. De overordnede kravene 

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 2012  

Sendetid programmer på TV 2, antall timer:  

TV 2s totale sendetid inkludert reklame og 
promo  
 

8783 

Sendetid programmer  
 

6958 

 

 
Timer Prosent 

BA00 Barn 451 6,5 
DR10 Serier drama 1201 17,3 
DR11 Serie krim etc. 477 6,9 
DR12 Serie sci-fi/ev 1 0,0 
DR20 Miniserie/følje 68 1,0 
DR30 Sitcom 347 5,0 
DR40 Enkeltstykker 0 0,0 
DR51 Film drama 168 2,4 
DR52 Film krim/actio 136 2,0 
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DR53 Film komedie 149 2,1 
DR54 Film thriller 29 0,4 
DR55 Film annet 16 0,2 
DR56 Film western 4 0,1 
DR57 Film science fiction 8 0,1 
DR58 Film Skrekk/grøsser 4 0,1 
DR61 TVfilm drama 3 0,0 
DR62 TVfilm krim/act 0 0,0 
DR63 TVfilm komedie 0 0,0 
DR64 TVfilm thriller 0 0,0 
DR65 TVfilm annet 1 0,0 
DR70 Kortfilmer 1 0,0 
DR80 Animasjon 24 0,3 
DR90 Drama annet 0 0,0 
IN10 Debatt/aktualitet 75 1,1 
IN21 Reise 5 0,1 
IN22 Forbrukerstoff 32 0,5 
IN23 Livsstil/Mat/Bolig 89 1,3 
IN29 Annet 9 0,1 
IN31 Dokumentar samtid 100 1,4 
IN32 Dokumentarer hist. 4 0,1 
IN39 Annet 1 0,0 
IN50 GMN 626 9,0 
IN90 Annet 0 0,0 
KK20 Film/kino 0 0,0 
KK30 Teater 1 0,0 
KK40 Musikk 15 0,2 
KK50 Litteratur 0 0,0 
KK60 Kulturnyheter 0 0,0 
KK90 Annet 1 0,0 
MU10 Musikk klassisk/opra 0 0,0 
MU20 Pop/rock 2 0,0 
MU40 Folkemusikk/trad 0 0,0 
MU90 Annen musikk 6 0,1 
NA10 Natur - dyr 4 0,1 
NA20 Miljø 4 0,1 
NA90 Annet 1 0,0 
NY10 Nyheter 542 7,8 
NY20 Vær 50 0,7 
NY30 Nyheter extra 0 0,0 
NY90 Annet 1 0,0 
PA00 Filler 3 0,0 
RL10 Religion 8 0,1 
RL20 Livsfilosofi 0 0,0 
SP10 Sportsnyheter 149 2,1 
SP21 OL 0 0,0 
SP22 Fotball 108 1,6 
SP23 Håndball 36 0,5 
SP26 Alpint 0 0,0 
SP28 Langrenn 19 0,3 
SP29 Annet/blandet 0 0,0 
SP32 Snowboard/freestyle 1 0,0 
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SP34 Skøyter 0 0,0 
SP37 Volleyball 0 0,0 
SP38 Basket 0 0,0 
SP39 Hestesport 1 0,0 
SP42 Sykkel 116 1,7 
SP45 Seiling 0 0,0 
SP46 Motorsport 0 0,0 
SP47 Kampsport 0 0,0 
SP80 Studio/pauseinnslag 24 0,3 
SP90 Annet 11 0,2 
UH10 Spill 412 5,9 
UH20 Konkurranser 403 5,8 
UH30 Talk/chatshow 303 4,4 
UH40 Show/kabaret/sa 59 0,8 
UH50 Humor 116 1,7 
UH60 Reality 347 5,0 
UH70 Dokusåpe 137 2,0 
UH90 Annet 47 0,7 
UV00 Undervisning 0 0,0 
VS30 Klima/Geo/Astro 2 0,0 
XX00 Annet 0 0,0 

   Totals: 6958 100 
 

Førstegangsvisninger: 3809 (54,7 prosent)  
Repriser: 3149 (45,3 prosent) 

Tekst for hørselshemmede: 1229 timer.  

Programkategorier og opphavsland 2012:  

   
Timer Prosent 

Drama 
  

1482 21,3 
Nyheter 

  
543 7,8 

Mennesker/samfunn 
 

837 12,0 
Komedie 

  
496 7,1 

Show 
  

1412 20,3 
Sport 

  
465 6,7 

Krim,action,eventyr 
 

659 9,5 
Dokumentar,natur 

 
115 1,7 

Været 
  

50 0,7 
Musikk/kultur 

 
25 0,4 

Religion/livsfilosofi 
 

8 0,1 
Barn 

  
451 6,5 

Annet 
  

3 0,0 
Gameshow 

  
412 5,9 

Total 
  

6958 100,0 
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 Timer Prosent 

  
  

excl. Promo inkl. promo 
 Norsk 4148 59,6 62,6 
 Amerikansk 2217 31,9 29,5 
 Australsk 249 3,6 3,3 
 Britisk 114 1,6 1,5 
 Spansk 0 0,0 0,0 
 Svensk 185 2,7 2,5 
 Fransk 0 0,0 0,0 
 Kanadisk 6 0,1 0,1 
 Dansk 26 0,4 0,3 
 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 0 0,0 0,0 
 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 0 0,0 0,0 
 Sør-Afrikansk 2 0,0 0,0 
 Koreansk 0 0,0 

  
     Total 6958 100,0 100,0 

 
     Norskandel i 2012: 62,6 prosent  

Euroandel:  

Norsk ex. promo 4148 
Britisk 

 
114 

Svensk 
 

185 
Fransk 

 
0 

Østerriksk 
 

0 
Tysk 

 
0 

Dansk 
 

26 
Italiensk 

 
2 

Spansk 
 

0 
Portugisisk 

 
0 
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Bosnisk 
 

0 
Polsk 

 
0 

Islandsk 
 

2 
Irsk 

 
0 

Luxemburgsk 0 
Finsk 

 
0 

Nederlandsk 
 

0 

   
 

Totalt 4477 
minus nyheter, sport etc. 1419 

   Totalt "gyldige" 
eurotimer 3058 

   Andel i prosent: 55,21 prosent 

Oppsummering – programstatistikk 

TV 2 sendte i 2012 totalt 8783 timer tv. I dette tallet er reklame og egenpromo inkludert. Av disse 

timene var 62,6 prosent norskspråklig innhold.  

«Nyheter» gikk opp fra en andel på 7,7 prosent i 2011 til en andel på 7,8 prosent i 2012. TV 2 sendte 

en del ekstra timer i forbindelse med 22. juli-rettssaken, noe som kan forklare økningen. 

«Barn» økte fra 394 timer (5,6 prosent) i 2012 til 451 timer og en andel på 6,5 prosent i 2012. 

Grunnen til dette er at kanalen økte timeantallet på sommer-sendingene.  

TV 2 sendte totalt 1229 timer tekstet innhold for hørselshemmede, noe som er en økning fra 1034 

timer i 2011.  

Euroandelen ligger i 2012 på 55,21 prosent, mot 53,77 prosent i 2011.  

    3.2 Programmer og sendinger i 2012  

TV 2 har ikke endret profil fra foregående år, og satser fortsatt på hovedstolpene nyheter, sport og 

underholdning.   

TV 2 hadde i 2012 en stor bredde i sendeskjemaet innenfor de tre stolpene våre. På de neste sidene 

trekker vi frem noe av det vi sendte i 2012 innenfor Nyhet/aktualitet, underholdning og sport.  

Vi påpeker at alle nevnte programmer er førstegangsvisninger, og ikke repriser fra tidligere år.  

Bredden i sendeskjemaet:  

TV 2 sendte mange dokumentarer, både frittstående og innenfor «Dokument 2»-fanen. Kanalen 

sendte også to dokumentarserier.  

Vinteren 2012 gikk «Beretninger om begynnelser», en serie i seks deler om Observasjonsposten for 

gravide ved Ullevål sykehus. I serien «Til bords med fienden» møtte vi TV 2s utenriksreporter Fredrik 

Græsvik. Han og kokken Tom Victor Gausdal samler mennesker fra flere sider av en konflikt til et 

felles måltid. I sesongen 2012 besøkte de konfliktsonene i Midtøsten, Burma, Rwanda og Egypt.  
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Blant dokumentarene sendt i 2012 trekker vi frem disse:  

- «Bortført»: Foreldre er villige til å gå langt for å hente hjem et bortført barn. Dokumentaren 

avdekket hvordan en tilbakeføring foregår.  

- «Fanget av drømmen»: I 2009 syklet blinde Tahir og pensjonisten Vidar sammen i verdens 

hardeste sykkelritt, og ble rikskjente hverdagshelter. I denne dokumentaren fulgte vi Vidar og 

Tahir og deres retur til hverdagen.  

- «Tidenes investering»: Da Terra-saken smalt førte det til sjokktilstander i enkelte norske 

kommuner. Dette er historien om hva som hendte da norske kommuner lot seg friste til å 

satse lånte penger, og endte opp som garantister for råtne amerikanske boliglån. 

- «Jenta som forsvant»: I september for fire år siden fikk politiadvokat Rudolf Christoffersen 

sin første menneskehandelssak i fanget. Pågripelsen av tre albanske menneskehandlere som 

forsøkte å etablere seg i Bergen, satte politiet på sporet av en ung kvinne som ble fraktet til 

Norge for å selge sex. Christoffersen bestemte seg for å finne ut hvordan det gikk med 

kvinnen. 

- «En soldat i familien»: I denne filmen fulgte vi både soldatene og familiene deres under det 

siste oppdraget i Afghanistan. De forteller hvordan det er å sitte hjemme, mens ektefelle og 

far går i krigen. 

- «Veien til frihet»: En voldsdømt MC-kriminell og en narkodømt med en dom på 13 år er 

ferdige med soning. Begge har barn på utsiden og dokumentaren tar tak i hvordan det er å 

komme tilbake til livet.   

- «Dødsdømt og forlatt i Kongo»: En militærdomstol i Kongo dømte i 2009 Joshua French og 

Tjostolv Moland til døden for spionasje og drap. TV 2s reporter Fredrik Græsvik dro til Kongo 

for å møte Moland og French.  

- «Det er deg vi er glad i»: Våren 2011 falt den aktive seksbarnsfaren Torgeir Foss ned fra et 

tre hjemme i hagen og ble lam fra brystet og ned. Da han våknet fra koma, bestemte han seg 

for å dokumentere sin kamp tilbake til livet og jobben som TV 2-reporter. Resultatet ble en 

svært personlig film om norsk helsevesen og en familie som har fått livet smadret. 

- «Maren gatejente»: Som 20-åring reiste Maren Stinessen Bøe fra Bergen til Romania, lærte 

seg rumensk og begynte å jobbe som frivillig på et senter for gatebarn.  

I 2012 møtte Norge etterdønningen av tragedien på Utøya i 2011. 22. juli-rettssaken startet 16. april, 

noe som førte til utvidede nyhetssendinger på hovedkanalen.  TV 2s hovedkanal sendte også 

sendinger hele dager den 22. juli 2012, og endte årsmarkeringen med å sende minnekonserten fra 

Rådhusplassen, som var en samsending med NRK.  

TV 2 sendte to dokumentarer om temaet. I «Tilbake til Utøya» fulgte vi syv av ungdommene i 

forberedelsene til Utøya-markeringen 22. juli 2012 og ble med tilbake til øya. Dokumentaren «Ett 

nytt liv» handler om fire overlevende fra 22. juli og hvordan de prøver å leve videre.  

I religionsserien i åtte deler, «Fyrlyset», fulgte pastor Egil Svartdahl brukere og ansatte ved 
Frelsesarmeens Fyrlyskorps i Oslo. TV 2 sendte også kulturprogrammet «Påskekonsert fra fyrlyset» 
der Egil Svartdal inviterte til påskekonsert med flere av landets fremste artister.  

TV 2 sendte flere musikkprogrammer under kulturfanen i 2012. I «DDEs 20-årsjubileum» så vi på 

hvordan et rufsete coverband fra Namsos ble et av Norges aller største og mest folkekjære band. TV 

2 sendte også «Rockheim Hall of fame» der Jahn Teigen, Jan Eggum, Dum Dum Boys, Terje Rypdal og 
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The Pussycats  innlemmes i Rockheims «Hall of fame». I dokumentaren «Trønderrock - fra a til nå» 

gikk vi gjennom trønderrockens historie fra Prudence, via Åges og Terjes solokarrierer til DDÉ og de 

nyere trønderrockerne.  

TV 2 sendte også «Nordisk juleshow» der Danmark, Sverige og Norge gikk sammen for å lage tidenes 
juleshow med en rekke av de fremste artistene fra disse landene.  

Innenfor kultursegmentet sendte TV 2 også programmet «Siste akt med Bjarte». Bjarte Hjelmeland 

har spilt en hovedrolle ved Den Nationale Scene i Bergen, både som teatersjef og som skuespiller. TV 

2 ble med ham i kulissene denne aller siste kvelden med La Cage aux Folles og Den Nationale Scene.   

TV 2 har som årene før hatt fokus på gode aktualitetsprogrammer. «God morgen Norge» sendte 

hver ukedag fra klokken 06.55 til 10.00. De har aktuelle gjester i nyhetsbildet innenfor alle 

samfunnsarenaer: fra politikk, kultur og utdanning. De speiler også hverdagen for folk flest gjennom 

mat, helse, kunst og natur. Våren 2012 startet TV 2 i tillegg opp med «Ettermiddagen», som sender 

direktesendt norsk innhold, med aktuelle gjester hver dag fra mandag til torsdag. «Harde Fakta» gikk 

høsten 2012. Programleder Jon Hustad ønsket å skape debatt om de grunnleggende utfordringene 

Norge står overfor.  

«TV 2 hjelper deg» er en av de sterkeste merkevarene i TV 2s sendeskjema. Programmet hjelper 

seerne med klagesaker og informerer bredt om forbrukerspørsmål.  Solveig Barstad, som leder «TV 2 

hjelper deg» var også aktuell i programmet «Redd ferien min» som vi sendte to sesonger av i året 

som gikk.  Hver uke sendte TV 2 også vårt egenproduserte «Lørdagsmagasinet» som går bak 

nyhetssakene og vier plass til analyser og de gode historiene. Det gjør også det amerikanske 

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

TV 2 satset på ny norsk drama også i 2012. I «Nattskiftet» møtte seerne Georg (Otto Jespersen). Han 
er en herskesyk sjef på nattskiftet til en avsides og nedleggingstruet bensinstasjon.  «Varg Veum» 
gikk som serie over 12 deler. I tillegg gledet vi den trofaste «Hotel Cæsar»-fansen med nye sesonger 
av serien. Dramaserien fylte 18 år høsten 2012, og er Nordens lengstlevende såpeserie.  

I underholdningssegmentet gledet TV 2 det norske folk med både store liveshow og 
musikkprogrammer. TV 2 ønsker å samle hele familien til felles opplevelser. Lørdagen har blitt TV 2s 
dag.  

I både «Hver gang vi møtes» og «Cover Me» møtte seerne noen av Norges mest profilerte artister, 
mens de i realityserier som «Farmen», «Til toppen av Norge» og «The Amazing Race – Norge» fikk 
se nordmenn utfolde seg i uvante omgivelser.  

I liveshowene «Norske talenter», «Korslaget», «The Voice» og «Skal vi danse» var det duket for 
underholdning for hele familien. TV 2 la også til rette for at både bønder og amerikanere kunne finne 
kjærligheten i seriene «Jakten på kjærligheten» og «Sønner av Norge».  Og i familieprogrammene 
«Ønskedrømmen» og «Kvelden er din» fikk noen av seerne oppfylt sine største ønsker.  

I «Dyrepasserne», en serie populær hos småbarnsfamiliene, møter vi dyr og ansatte i Kristiansand 
dyrepark. «Senkveld med Thomas og Harald», et talkshow spekket med aktuelle gjester og 
underholdning, var også et fast innslag på TV 2-skjermen.   
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Som i 2011 fortsatte TV 2 satsingen på livsstil. I den populære gjengangeren «Tid for hjem» pusset 
Kjersti Bergesen opp hus i bergensområdet, mens Jan Thomas ga heldige utvalgte en drømmedag i 
«Happy day».  I «Gatelegene» tok fire dyktige allmennleger med seg sin ekspertise og legekoffert ut 
på gaten for å behandle folk. I «Sporty - gjør livet lettere» viste programleder Hedda Kise frem ti 
personer som jobber for en livsstilsendring.  Arne Hjeltnes og Heine Totland i «Det norske måltid» 
dro landet rundt med et spørsmål: Hvem lager det beste norske måltidet? I New York, Dubai og 
Pattaya møtte vi nordmenn som har valgt å følge drømmen om et liv «Langt hjemmefra». 

TV 2 styrket humorsatsingen ytterligere i 2012. Gjengangerne «Torsdag kveld fra Nydalen», «Golden 
Goal» og «Kollektivet» fortsatte på skjermen. I tillegg hadde flere humorprogrammer premiere dette 
året: «Raske menn» ga (med humoristisk vri) seerne det siste innen kultur, helse, jobb og fritid, i 
tillegg til ferske nyheter fra inn- og utland. I «Komiker i arbeid» testet norske moromenn og kvinner 
ulike yrker, mens sketsjeserien «Nårje» viste frem mangfoldet i landet vårt. I «Komikameratene» og 
«Ramm» ble seerne bedre kjent med humoristene bak masken.  

TV 2 sendte daglige nyheter hver dag og kveld, og i høst tok nyhetsavdelingen seerne med storm 
med et helt nytt studio. Studioet gir TV 2 Nyhetene muligheten til å presentere nyhetene på en mer 
mangfoldig og pedagogisk måte, og studioet er en del av prosjektet som kalles «De nye nyhetene» på 
TV 2 som handler om å formidle nyheter på en ny måte. Under «Spesifikke krav», punkt 4.1, står det 
mer om TV 2 nyhetssatsing.  

Også i Sportens verden var det store høydepunkt i 2012: TV 2 sendte Tippeligaen samt elleve EM-
kamper i «fotball-EM» for menn i Polen/Ukraina, inkludert en semifinale og finalen. Gjennom 
sommeren fulgte TV 2 Sporten tett på «Tour de France»-rytterne gjennom timelange 
sykkelsendinger, mens det i desember var duket for «håndball-EM for kvinner», der det norske 
landslaget til slutt kom på andreplass.  

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» 
 

4.1 Daglige egenproduserte nyhetssendinger  

I avtalen står det i punkt 3.2: 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:  

Nyhetene er sterkt forankret i Bergen der den sentrale nyhetsredaksjonen er plassert.   

Nyhetsledelsen i TV2 består av ti personer, der fem er plassert i Bergen, fire i Oslo og én i Ålesund. I 

Bergen sitter nyhetsredaktøren. Han sitter i TV 2s ledergruppe og er ansvarlig for kveldssendingene 

på TV 2, nyhetskanalen, nyheter på nett, valgsendinger, Korrespondenten og Lørdagsmagasinet. 
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Nyhetsredaktør, administrativ nyhetssjef, leder for nyhetene på nett, utenrikssjef og innenrikssjef 

sitter i Bergen. I Oslo sitter redaksjonsleder for Nyhetskanalen, redaksjonsleder for innenriks Oslo, 

sjefsprodusent og redaksjonssjef for samfunnsavdelingen. I Ålesund sitter lederen for alle 

lokalkontorene våre.  

Høsten 2012 pusset TV 2 opp studioet i Bergen for 26 millioner kroner. Nå har TV 2 et av de mest 

moderne nyhetsstudioene i Europa, med muligheter for hologramteknologi og store 

variasjonsmuligheter for programlederne. Nyhetene, både studiobiten og innslagene sendes nå i HD. 

En versjon av studioet er nå også bygget i Oslo, slik at nyhetene skal fremstå helhetlig. Studioet i Oslo 

er mindre avansert enn det som ble bygget i Bergen, noe som er naturlig, da våre kveldssendinger på 

hovedkanalen sendes fra hovedkontoret.  

TV 2 Nyhetenes kveldssendinger, 18.30- og 21-Nyhetene, sendes alltid fra Bergen. Sendingene 

redigeres på nyhetsdesken på hovedkontoret, av kveldsredaktør/sendevaktsjef.   

Seertallene for 18.30 har en stabilisert rating og andel, med sterkeste dager lørdag og søndag. Snittet 

for 18.30 lå i 2012 på 304.000 seere og en andel på 32,3 prosent (312.000 seere og andel 32,2 

prosent i 2011). 21 Nyhetene hadde i 2012 et snitt på 421.000 seere og en andel på 25,9 prosent, 

mot 423.000 seere og 26,2 prosent i 2011. 21-Nyhetene ligger stabilt med omtrent like mange seere 

alle dager.  

I 2012 sendte TV 2 også nyhetssendinger på morgenkvisten på ukedagene, fordelt på seks korte fem-

minutters sendinger og en lengre bolk på 21 minutter fra klokken 06.30. I høytider og sommeren er 

disse nyhetssendingene erstattet med barne-tv. I helgene sendes nyhetssendingene Nyhetsmorgen 

fra klokken 09.00 lørdag og søndag.  

TV 2 sendte i 2012 i alt 543 timer med nyheter, noe som er en andel på 7,8 prosent av sendeflaten.  

Etterdønningene av terroren 22. juli i 2011 satte stort preg på nyhetsåret 2012. Rettssaken mot 

Anders Behring Breivik startet opp 16. april 2012 og varte til 22. juni. TV 2 Nyhetene dekket denne 

med stor tyngde. Den første dagen sendte TV 2 uavbrutt og reklamefritt fra klokken 06.30 til 19.15. I 

tillegg hadde TV 2 utvidede sendinger på kveldstid den første uken, både klokken 18.30 og 21.00.  

TV 2 Nyhetenes medarbeidere vant i 2012 flere priser for sitt journalistiske arbeid.  

Reporter Finn Ove Hågensen fikk pris for sitt arbeid rundt Bano-sakene (Bano ble drept på Utøya 22. 

juli) under MBL-utdelingen, mens Familie og Medier ga «Medierosen» til nyhetsredaksjonen i TV 2 

for nyhetssatsingen «Slaver i Norge». Utenriksreporter Fredrik Græsvik hentet hjem to priser fra AIB 

Awards for sine dokumentarserier «Til bords med fienden» og «Krigens pris».  

TV 2 vant også både Gullrute-pris og Gullnymfen i Monte Carlo for Utøya-dokumentaren «En liten øy 

i verden» som ble sendt høsten 2011. 
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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. Profilen bygger på kjente kvalitetsserier med 

godt og trygt innhold, som for eksempel «Byggmester Bob», «LazyTown», «Smurfene», «Familien 

Stor», «Noddy», «Vennebyen», «Elias», «Den lille prinsen» og «Winx Club».  

Alle barne-tv-seriene TV 2 kjøper inn blir dubbet til norsk av dubbestudioer i Oslo. Dette bruker TV 2 

betydelige summer på.  

I 2012 sendte TV 2 451 timer barne-tv, noe som er en andel på 6,5 prosent av den totale sendeflaten. 

Dette er 57 timer mer enn i 2011. Grunnen til dette er at TV 2 Junior fikk utvidet sin sendeflate fra 

06.00 til 10.00 sommeren 2012, mot 06.30 til 08.00 sommeren 2011.  

TV Junior ble i 2012 sendt hver lørdag og søndag på morgenkvisten. Fra januar til april var det barne-

tv fra 7.00 til 9.00, men fra april 2012 og ut året ble barne-tv sendt mellom 06.00 til 09.00.  

TV 2 Junior hadde i 2012 en snittandel på 13,2 prosent, mot 10,6 prosent i 2011. Totalt så barn i 

målgruppen 2-11 år på TV 2s barneprogram rundt 300 minutter i 2012, mot 320 minutter 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 2s oppfyllelse av avtalen:  

TV 2 startet september 2011 ungdomsprogrammet «Kollektivet», og dette gikk på TV 2 i hele 2012, 

både i vårsesongen og høstsesongen.  I det sketsjebaserte humorprogrammet «Kollektivet» møter 

seerne fire unge komikere som gir deg kickstart på fredagskvelden. 

 «Kollektivet» går hver fredag klokken 16.55 og varer i 30 minutter. I avtalene brukes begrepet 

«jevnlig» om kravet til sendefrekvens. TV 2 sender programmet ukentlig i begge sesongene. Det vil si, 

i 33 av de årets 52 uker. 

Programmet hadde våren 2012 en seerskare på i snitt 50.000, noe som gir en andel på 7,2 prosent, 

mens programmet i høst hadde et snitt på 59.000 seere og en andel på 7,9 prosent.  

«Kollektivet» har gjort det stort i sosiale medier. På Youtube er for eksempel klippet «Hold kjeften på 

deg» sett nesten 1,5 millioner ganger.  

Selv om programmet er smalt ser vi at det treffer målgruppen godt. I aldersgruppen 12-19 ligger 

andelen på 11,4 prosent, og i 20-29 ligger den på 15,9 prosent, noe som tydeliggjør at programmet 

når yngre segment enn de andre programmene våre.  
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TV 2-programmene som treffer den unge målgruppen mest presist, det vil si de som har høyest 

indeks, er «Kollektivet», «20.00 med raske menn» og en del av filmene vi sender.  

I 2012 var også «Farmen», «Senkveld med Thomas og Harald», og «The Voice» populære program 

blant våre yngre seere.  

4.4 Drama og norsk film 

I avtalen med staten står det under punkt 3.2: «TV 2 skal formidle på hovedkanalen norsk film og tv-
drama på tilnærmet samme nivå som i 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)  

Førstegangsvisni
nger (Eksklusiv 
Hotel Cæsar og 
TV 2 Junior)  

2007  357  226  131  25  
2008  391  228  163  37  
2009  358  222  136  35  
2011  
2012 

311  
282 

193  
120 

118  
162 

17  
34 

I 2012 sendte TV 2 totalt 282 timer norsk drama. Grunnen til at dette tallet har gått ned fra 2011 er 
fordi TV 2 har kuttet ned på reprisevisninger av tidligere Hotel Cæsar-episoder. TV 2 sendte 73 timer 
mindre av såpeserien i 2012.  

Når man ser på norsk drama, unntatt Hotel Cæsar, ser man imidlertid at TV 2 har sendt 44 timer mer 
enn i 2011. Antall førstegangsvisninger har også økt kraftig, fra 17 timer i 2011 til 34 timer i 2012.  

TV 2 sendte i 2012 «Varg Veum».  Her er seks av filmene delt inn i 12 episoder og gjort om til seks 
miniserier. TV 2 har vært med på å produsere disse filmene.  

Høsten 2012 presenterte TV 2 «Nattskiftet». Denne dramaserien ble det sendt 12 episoder av.  

TV 2 er stolte over at vi økte fokuset på norsk film i 2012. Dette året sendte TV 2 blant annet 
«Appelsinpiken», «Død snø», «Kunsten å tenke negativt», «Nokas», «Skjult», «Mars og Venus», 
«Vegas» , «Rovdyr» og «Yatzy».  
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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 

2012:  
Varg Veum: 1.750.000 x 12 = 21.000.000 
Nattskiftet: 1.120.125 x 12 = 13.441.500 
Totalt: 34.441.500 

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. 

Tallenes tale er klare: I 2012 brukte TV 2 mer penger på norsk drama enn noe annet avtaleår fra 2007 
til 2011.  

TV 2 investerer hvert år også betydelige summer i norsk film: TV 2 investerer store summer i norsk 
film. I 2012 brukte vi 2.500.000 norske kroner (inkludert barnefilm, forkjøp på manusbasis og 
ferdiglaget).    

Her er tallene fra forhenværende år: 

2007: 2.553.000 

2008: 1.927.050 

2009: 4.093.000 

2011: 3.274.000 

Merknad til det ovennevnte beløpene: Beløpene er ofte fordelt på barteravtaler, noe som gjør at den 

reelle kostnaden er noe lavere. 
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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. Vi beslutter å støtte 5 til 10 av disse prosjektene. 

Men ikke alle ser dagens lys på grunn av manglende totalfinansering.  

Antall filmprosjekter som TV 2 velger å være med på, varierer fra år til år. 

Dette avhenger av at vi får inn nok aktuelle manus og konkurransen om de ulike prosjektene. I mange 

tilfeller er det lange prosesser, både i forhandlingen og i søknadene til NFI, som gjør at filmene 

utsettes på ubestemt tid.  

2012 viste seg å bli et år hvor vi satset på få, men til gjengjeld gode prosjekter. Eksempler på dette er 

«Kon-Tiki» og «Jul i Flåklypa». 

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. 

4.5 Norskspråklig andel  
 
I avtalen med staten står det under punkt 3.2: «Norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 
prosent av sendetiden» 
 
TV 2s oppfyllelse av avtalen:  
 
I 2012 sendte TV 2 62,6 prosent norskspråklig innhold, noe som er 12,2 prosent høyere enn 
minstekravet. 
 

5. Lokalisering  
I avtalen står det under punkt 3.3: «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 2s hovedkontor ligger på Nøstet i Bergen. Hovedkontoret har vært plassert der siden de 

første TV 2-ansatte flyttet inn årsskiftet 91-92, ni måneder før sendestart den 5. september 

1992.  

Per 31.11.12 består TV 2 av 857 årsverk. Bergen har 440 årsverk, mot 417 årsverk i Oslo. 

Nyheter, teknikk og sport står for den aller største delen av de bergensansatte.  

De fleste avdelingene har ansatte i begge byer, med unntak av kommunikasjon, promo, 

økonomi, lønn, plan og avvikling, TV 2 Sumo-redaksjonen og sentralproduksjon.  De nevnte 

avdelinger holder kun til i Bergen. Salg- og markedsavdelingen derimot ligger nærmest i sin 

helhet i Oslo. 

Bergensidentiteten er sterkt forankret i TV 2-organisasjonen. Da TV 2 fylte 20 år den 5. 

september 2012, var det naturlig at feiringen foregikk i Bergen og i Bergens storstue Grieghallen. 

Både den interne festen, den offisielle folkefesten tv-kanalen ga til folket og den offisielle 



                                                                                                              TV 2s allmennkringkasterregnskap 2012  

- 21 - 
 

jubileumssendingen fant sted i byen der hovedkontoret ligger.   

I 2012 ble mulighetene for et nytt bygg i Bergen utredet, der TV 2 ønsker å knytte seg tettere 

sammen med resten av mediebedriftene i byen, for å danne en medieby sentralt i Bergen. Saken 

ble behandlet i TV 2s styre i slutten av januar, og i TV 2-eier Egmonts styre i februar. Begge disse 

styrevedtakene var positive, og den 7. februar ble «Mediacity Bergen» presentert for et samlet 

pressekorps. TV 2, NRK, BT, BA, Vizrt og Universitetet i Bergen ønsker å skape en unik 

medieklynge midt i Bergen sentrum, og etter planen skal innflyttingen skje i 2017.  

TV 2 Nyhetene er sterkt forankret i Bergen og har sitt hovedsete på hovedkontoret.  Antall 

nyhetsansatte i Oslo er noe større enn i Bergen, noe som i all hovedsak skyldes Nyhetskanalen.  

Morgen og dagskift går fra Oslo, noe som gjør at turnusene krever en del årsverk.  Videre er 

politikk og valgsendinger lagt til Oslo på grunn av nærhet til Stortinget og det politiske Norge 

forøvrig. Se punkt 4.1 for mer informasjon om nyhetenes organisering.  

TV 2 leverte den 25. februar en seks siders redegjørelse til Medietilsynet om lokalisering av 

hovedkontoret.  Mer informasjon om temaet finner dere der.  

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 
2012, sammenlignet med tidligere år.  
 
Kanalen har alltid ønsket, og sørget for, at både bokmål og nynorsk er  godt representert i 
sendingene.  
 
Kanalen har flere nynorsktalende nyhetsankere og programledere.  
Blant profilene som bruker nynorsk i sin formidling er blant annet Arill Riise, Morten Sandøy, Nils 
Gunnar Lie, Odd Reidar Solem, Trude Teige, Kristen Myklebust Ravnestad, Eli Kari Gjengedal, 
Kjetil Iden, Asle Igland, Solveig Barstad, Annemarta Giske, Gaute Grøtta Grav, Synnøve Halkjelsvik 
og Espen Fiveland.  
 
TV 2 har også hatt stor takhøyde for bruk av dialekter og oppmuntrer våre medarbeidere til å 
bruke sitt språk på skjermen.   

I 2012 fikk Vår Staude , programleder i «God morgen Norge», Riksmålsforbundets TV-pris som hedrer 
det de betegner som «fremragende språk i fjernsyn».  
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