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1. Innledning  
 

TV 2 har siden etableringen i 1992 påtatt seg sentrale samfunnsoppgaver og spilt en viktig rolle for 
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. Vårt mål er å presentere et 
sammensatt programtilbud for både brede og smale seergrupper.  
 
7. desember 2009 søkte TV 2, som eneste mediebedrift, om posisjonen som formidlingspliktig 
allmennkringkaster. Ett år senere, 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 tredje gang TV 2 rapporterer i henhold til denne avtalen. Vi vil i rapporten redegjøre for 

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. 

1. 2013 – Sammendrag og seertall 

2.1 Året – kort fortalt  

TV 2 ser det å være en alternativ stemme i den norske offentligheten 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 annen eter-sendt nyhets- og aktualitetsformidling. 

2013 har vært et utfordrende år. Internasjonale aktører har vunnet store markedsandeler, og særlig 
unge konsumerer innhold fra Netflix, Youtube, HBO Nordic og andre leverandører av videobasert 
innhold. Det gjør at seertiden går noe ned hos denne aldersgruppen.   
 
På format- og rettighetssiden ser vi en konsolidering og internasjonalisering. Og bruk av levende 
bilder er ytterligere forsterket i tradisjonelle avishus. Skille mellom avis og tv viskes ut, vi har fått 
mediehus. 
 
TV 2 ønsker at oppslutningen om hovedkanalen skal ligge på tjue prosent. Det er målet. Vi endte med 
en oppslutning på 18,9 prosent, en tilbakegang på 0,4 fra året før. Årsaken er delvis at enkelte av 
nysatsningene ikke ga gode nok resultater. 
 
På den andre siden har vi mye å glede oss over. Mange av våre mest kjente og kjære 
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konsepter har fremdeles stor oppslutning, og i mange av dem er det jobbet godt med å heve 
kvaliteten ytterligere. TV 2 har mange populære program som er med på å gi mediehuset en profil 
som harmonerer med verdiene våre: «sjarmere, engasjere og utfordre».  
 
Under årets Gullruten kunne TV 2 reise hjem med rekordmange priser, hele syv gullruter. Ekstra 
gledelig er det at bredden i prisene vi mottok, speiler variasjonen i TV 2s programflate, fra 
dokumentar til reality og underholdning. 
 
2013 var valgår, og TV 2 benyttet anledningen til å introdusere flere nye programkonsepter. 
Nyhetene satte dagsorden i en rekke politiske saker, og i skjæringspunktet mellom underholdning og 
nyheter ble det utviklet nye programmer, som «Valgcamp» og «Underhuset» for å nå de yngre 
seerne. 
 
På distribusjonssiden ble 2013 et viktig år der langsiktige avtaler ble tegnet. Vi har nå sikret flerårige 
avtaler med alle distributørene. I tillegg unngikk vi en langvarig rettsprosess med Canal Digital, staten 
og TV 2 som aktører. 
 
2014 ble innledet med OL i Sotsji, noe som også satte sitt preg på 2013. Ansatte fra samtlige av TV 2s 

avdelinger planla en av de største oppgavene i TV 2s historie. Et stort løft for organisasjonen! 

 
2.2 Seertall  

Offisielle distribusjonstall:  

 

TV 2 hadde en distribusjon på  97,9 prosent av befolkningen i 2013, det samme tallet som i 2012.  

 

Markedsandeler i aldersgruppen 12 pluss:  
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TV 2 nådde en andel på 18,9 prosent i 2013, ned 0,4 prosentpoeng fra 2012. Samlet nådde TV 2-

kanalene en andel på 25,3 prosent, mot 26,7 i 2012.  

Markedsandeler, brutt ned i aldersgrupper:  
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Kommersielle andeler i et 14-kanals-univers:  

 

TV 2s kommersielle andel ble 39,4 prosent i 2013, ned 0,8 prosentpoeng fra 2012.  

Gjennomsnittlig daglig seertid, fordelt på kanaler:  

 

Totalt så tv-seerne 168 minutter tv hver dag, mot 175 minutter i 2012. Av disse minuttene så seerne 

32 minutter på TV 2, to minutter mindre enn i 2012.  
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Mest sett i 2013:  

 

Det mest sette TV 2-programmet i 2013 var finalen i «Farmen». 1.135.000 seere så Morten Heggdal 

vinne realityserien, noe som tilsvarte en andel på 51,7 prosent.   

Tre dager senere var det kvartfinale i håndball-VM for kvinner. 1.118.000 seere fikk med seg Norges 

sjokktap, noe som ga en andel på 60,7 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 2013  

Sendetid programmer på TV 2, antall timer:  

 

TV 2s totale sendetid inkludert reklame og 
promo  8760 

Sendetid programmer  
 6814 
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Timer Prosent 

BA00 Barn 450 6,6 
DR10 Serier drama 1129 16,6 
DR11 Serie krim etc 421 6,2 
DR12 Serie sci-fi/ev 56 0,8 
DR20 Miniserie/følje 54 0,8 
DR30 Sitcom 240 3,5 
DR40 Enkeltstykker 1 0,0 
DR51 Film drama 138 2,0 
DR52 Film krim/actio 93 1,4 
DR53 Film komedie 134 2,0 
DR54 Film thriller 36 0,5 
DR55 Film annet 27 0,4 
DR56 Film western 7 0,1 
DR57 Film science fiction 22 0,3 
DR58 Film Skrekk/grøsser 5 0,1 
DR61 TVfilm drama 4 0,1 
DR62 TVfilm krim/act 0 0,0 
DR63 TVfilm komedie 2 0,0 
DR64 TVfilm thriller 0 0,0 
DR65 TVfilm annet 1 0,0 
DR70 Kortfilmer 0 0,0 
DR80 Animasjon 28 0,4 
DR90 Drama annet 0 0,0 
IN10 Debatt/aktualitet 44 0,6 
IN21 Reise 20 0,3 
IN22 Forbrukerstoff 37 0,5 
IN23 Livsstil/Mat/Bolig 142 2,1 
IN29 Annet 7 0,1 
IN31 Dokumentar samtid 240 3,5 
IN32 Dokumentarer hist. 2 0,0 
IN39 Annet 0 0,0 
IN50 GMN 624 9,2 
IN90 Annet 8 0,1 
KK20 Film/kino 2 0,0 
KK30 Teater 2 0,0 
KK40 Musikk 4 0,1 
KK50 Litteratur 0 0,0 
KK60 Kulturnyheter 0 0,0 
KK90 Annet 1 0,0 
MU10 Musikk 
klassisk/opera 0 0,0 
MU20 Pop/rock 1 0,0 
MU40 Folkemusikk/trad 0 0,0 
MU90 Annen musikk 5 0,1 
NA10 Natur - dyr 8 0,1 
NA20 Miljø 3 0,0 
NA90 Annet 0 0,0 
NY10 Nyheter 518 7,6 
NY20 Vær 40 0,6 
NY30 Nyheter ekstra 6 0,1 
NY90 Annet 0 0,0 
PA00 Filler 31 0,5 
RL10 Religion 2 0,0 
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RL20 Livsfilosofi 15 0,2 
SP10 Sportsnyheter 83 1,2 
SP21 OL 0 0,0 
SP22 Fotball 63 0,9 
SP23 Håndball 36 0,5 
SP26 Alpint 0 0,0 
SP28 Langrenn 19 0,3 
SP29 Annet/blandet 5 0,1 
SP32 Snowboard/freestyle 1 0,0 
SP34 Skøyter 0 0,0 
SP37 Volleyball 0 0,0 
SP38 Basket 0 0,0 
SP39 Hestesport 0 0,0 
SP42 Sykkel 105 1,5 
SP45 Seiling 0 0,0 
SP46 Motorsport 0 0,0 
SP47 Kampsport 0 0,0 
SP80 Studio/pauseinnslag 43 0,6 
SP90 Annet 20 0,3 
UH10 Spill 6 0,1 
UH20 Konkurranser 397 5,8 
UH30 Talk-/chatshow 483 7,1 
UH40 Show/kabaret/sa 34 0,5 
UH50 Humor 156 2,3 
UH60 Reality 449 6,6 
UH70 Dokusåpe 208 3,1 
UH90 Annet 96 1,4 
UV00 Undervisning 0 0,0 
VS30 Klima/Geo/Astro 0 0,0 
XX00 Annet 0 0,0 

   Totals: 6814 100 
 

Programkategorier og opphavsland 2013:  

   
Timer Prosent 

Drama 
  

1382 20,3 
Nyheter 

  
524 7,7 

Mennesker/samfunn 
 

882 12,9 
Komedie 

  
376 5,5 

Show 
  

1823 26,8 
Sport 

  
375 5,5 

Krim, action, eventyr 
 

640 9,4 
Dokumentar, natur 

 
253 3,7 

Været 
  

40 0,6 
Musikk/kultur 

 
15 0,2 

Religion/livsfilosofi 
 

17 0,2 
Barn 

  
450 6,6 

Annet 
  

31 0,5 
Gameshow 

  
6 0,1 

Total 
  

6814 100,0 
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Timer Prosent 

  

  
eks..promo 

inkl. 
promo 

 Norsk 3904 57,3 61,1 
 Amerikansk 1877 27,5 25,1 
 Australsk 242 3,6 3,2 
 Britisk 381 5,6 5,1 
 Spansk 0 0,0 0,0 
 Svensk 189 2,8 2,5 
 Fransk 2 0,0 0,0 
 Kanadisk 47 0,7 0,6 
 Dansk 160 2,3 2,1 
 Islandsk 1 0,0 0,0 
 Brasiliansk 0 0,0 0,0 
 Østerriksk 0 0,0 0,0 
 New-

zealandsk 0 0,0 0,0 
 Tysk 7 0,1 0,1 
 Irsk 0 0,0 0,0 
 Luxemburgsk 0 0,0 0,0 
 Argentinsk 0 0,0 0,0 
 Italiensk 0 0,0 0,0 
 Portugisisk 0 0,0 0,0 

 Hong Kong 1 0,0 0,0 
 Bosnisk 0 0,0 0,0 
 Russisk 2 0,0 0,0 
 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 1 0,0 0,0 
 Nederlandsk 0 0,0 0,0 
 Sør-Afrikansk 0 0,0 0,0 
 Koreansk 0 0,0 0,0 
 

     Total 6814 100,0 100,0 
  

Norskandel: 61,1 
   

Europeisk 
   

 
Norsk eks. promo 3904 

 
Britisk 

 
381 

 
Svensk 

 
189 

 
Fransk 

 
2 

 
Østerriksk 

 
0 

 
Tysk 

 
7 

 
Dansk 

 
160 

 
Italiensk 

 
0 

 
Spansk 

 
0 

 
Portugisisk 

 
0 

 
Bosnisk 

 
0 

 
Polsk 

 
0 
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Islandsk 

 
1 

 
Irsk 

 
0 

 
Luxemburgsk 0 

 
Finsk 

 
0 

 
Nederlandsk 

 
0 

    
  

Totalt 4644 

 
minus nyheter, sport etc. 905 

    

 

Totalt «gyldige» 
eurotimer 3739 

    
    Andel i 

prosent: 63,28 
 

 
  

Teksting for hørselshemmede: 1301 timer.  

Oppsummering – programstatistikk:  

TV 2 sendte 8760 timer tv i 2013. Under her sorterer også reklame og egenpromo. Ren programtid 

var 6814 timer.   

TV 2 hadde i 2013 61,1 prosent norskspråklig innhold.  

Euroandelen i 2013 ligger på 63,28 prosent, mot 55,21 prosent i 2012.  

TV 2 tekstet 1301 timer for hørselshemmede i 2013, noe som er en økning fra 2012, da vi tekstet 

1229 timer av våre norskspråklige programmer. Dette skyldes at vi sender mer norsk i primetime enn 

tidligere.  

3.2 Programmer og sendinger i 2013  

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

underholdning.   

TV 2 hadde i 2013 en stor bredde i sendeskjemaet innenfor de tre stolpene våre. På de neste sidene 

trekker vi frem noe av det vi sendte i 2013 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 i 2013, både frittstående og under fanen «Dokument 2».  

Blant dokumentarene sendt i 2013 trekker vi frem disse:  

«Søsken til evig tid»: Magnar og Oddny er søsken og har levd hele livet på familiegården Kleiva i 
Naustdal kommune. Hardt arbeid og nøysomhet har ført til at de begge to har blitt krokrygget. 
«Mitt hjerte»: I over tjue år har Kari Bremnes båret på historien om hvordan hennes liv brått ble 
snudd på hodet. Dette er et personlig portrett som forteller hvordan en av Norges mest kjente 
artister har kommet dit hun er i dag. 
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«Fortellinger om Jens»: I en periode som spenner over ti år har dokumentarfilmskaper Aslaug Holm 
fulgt Jens Stoltenberg med sitt filmkamera. I denne dokumentaren skildret hun prosessen da han 
prøvde å vinne sitt tredje valg på rad. I situasjoner som ellers har vært utilgjengelig for media fikk 
regissøren være med i kulissene. 
«Magnus Carlsen from Norway»: Dokument 2 fulgte Magnus før gigantmøtet mot verdensmester 
Vishy Anand. 
«Når pappa dreper»: I Norge skjer hele ett av tre drap innad i familien. Tilsynelatende normale 
familiefedre kan feire bursdag den ene dagen og drepe kona eller barna den neste. Tilbake står 
venner, kolleger og slektninger og spør seg hva som gikk galt. Denne dokumentaren skildret noen av 
disse historiene.  
«Våre kjære»: Ingrid og Ann-Iren er to unge kvinner med spennende liv foran seg, men med fedre 
med Alzheimer. Filmen fulgte døtrene gjennom en prosess der de må løsrive seg fra forpliktelsene av 
hensyn til sin egen framtid. Det skjer ikke uten omkostninger. 
«Skyggen»: Denne dokumentaren handler om Mary Reklev – Norges første kvinnelige 
privatetterforsker. 
«Kvinne jeg hater deg»: Denne filmen viste frem historien til noen kvinner som opptrer i 
offentligheten og truslene og sjikanen de opplever. Kvinnene ga oss et innblikk i hva de har opplevd 
og hva det har gjort med dem. 
«Et lass av fett»: Jørgen var så overvektig at han fryktet at hjertet ville stoppe. For å kunne bli eldre 
enn tretti år, valgte Jørgen å ta en fedmeoperasjon. Dokumentaren fulgte Jørgen på reisen.  
«Tvillingsøstrene»: To nyfødte babyer ble funnet i en liten pappeske i en kinesisk landsby. De ble 
adoptert bort til hver sin side av jordkloden. Den ene babyen blir adoptert til vestlandsbygda Fresvik 
med 274 innbyggere, og den andre til en millionby i USA. Adoptivforeldrene ante ingenting om at det 
fantes en tvillingsøster. Men en utrolig tilfeldighet forandrer alt. Dokumentarfilmen fulgte jentenes 
liv på hver sin kant av jorda, helt fram til de møtes igjen som åtteåringer i Norge. 

TV 2 har også holdt frem med sitt fokus på gode aktualitetsprogrammer: 

 «God morgen Norge» sendte hver ukedag fra klokken 06.55 til 10.00. De har aktuelle gjester fra alle 

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

mat, helse, kunst og natur.   

«Ettermiddagen» sendte direktesendt norsk innhold, med aktuelle gjester hver dag fra mandag til 

torsdag.  

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

seerne med klagesaker og informerer bredt om forbrukerspørsmål.  

Hver uke sendte TV 2 også vårt egenproduserte «Lørdagsmagasinet» som går bak nyhetssakene og 

vier plass til analyser og de gode historiene.  

TV 2 bydde også på et helt nytt reportasjeprogram. I «Vårt lille land» reiste Tonje Steinsland og 

Gerhard Helskog landet rundt og møtte folk med ulike historier. Første sesong bød på åtte episoder. 

«Vårt lille land» vant to gullruter under «Gullruten», for beste dokumentar/faktaserie og  beste nye 

program. 

I 2013 var det Stortingsvalg, og det gikk ikke upåaktet hen i TV 2:  

TV 2 sendte tre partilederdebatter, med Oddvar Stenstrøm som ordstyrer. Han ledet også 
«Statsministerduellen» mellom Jens og Erna.  
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De tre siste ukene sendte TV 2 Nyhetene sitt daglige valgmagasin «Valgstudio». Der ble valgkampen 
fulgt tett med debatter, nyheter, reportasjer, kommentarer og presentasjon av de ferskeste 
meningsmålingene. Programledere var Mah-Rukh Ali og Arill Riise. 
 
I åtte episoder av «Underhuset»  inviterte Programleder Cathrine Fossum og komiker Dag Sørås to 
profilerte politikere til Underhuset til politikergrilling, debatt og latter. I «Valgcamp» på fire episoder 
skulle syv profilerte politikere konkurrere og debattere seg gjennom temaene samferdsel, helse, 
skole, klima og miljø, distriktspolitikk, familiepolitikk og arbeids- og sosialpolitikk. På selve valgdagen 
sendte TV 2 «Valgnatt», ledet av Mah-Rukh Ali og Arill Riise. TV 2 var tilstede på alle valgvakene og 
fulgte opptellingen tett utover kvelden/natten. 

I underholdningssegmentet gledet TV 2 det norske folk med store liveshow og musikkprogrammer. 
TV 2 ønsker å samle hele familien, og TV 2-helgen skal være spekket med familievennlig 
underholdning.   
 

«Idol» fylte ti år i Norge, og i jubileumssesongen dukket blant annet Norges aller første Idol-vinner, 
Kurt Nilsen, opp som dommer. Stian Blipp var programleder for «Idol» og ble så populær blant 
publikum at han vant publikumsprisen under den TV 2-sendte prisutdelingen «Gullruten».  

 

Kanalen bød på flere uforglemmelige øyeblikk i underholdningssjangeren i «Hver gang vi møtes», 
«The Voice», «Skal vi danse» og «Senkveld».   
 

I nysatsingen «Stjernene på slottet» møttes Toralv Maurstad, Lise Karlsnes, Gro Hammerseng, 
Dennis Storhøi og Fredrik Græsvik for å snakke om sine liv og karrierer. I «Skal vi stupe» måtte 
kjendisene ut på stupebrettet for å vise sine kunster.   
 

TV 2 overtok «Ingen Grenser» fra NRK, og Odd-Bjørn Hjelmeseth tok over som ekspedisjonsleder 
etter Lars Monsen. I programmet legger elleve deltakere med forskjellige typer funksjonsnedsettelser 
ut på sitt livs tøffeste ekspedisjon, der de ved å jobbe sammen skal forsøke å komme seg fra Bergen 
til Hardangerjøkulen.  

 

Else Kåss Furuseth fikk sitt nye talkshow «Else» på luften, der mange flere av Norges mest profilerte 
personer møttes til prat i sofaen. I «Smartere enn en 5.klassing» skulle en voksen deltaker svare på ti 
spørsmål hentet fra norsk barneskolepensum.  

 

 «Farmen» bød på spennende tvekamper og dramatikk, mens «Jakten på kjærligheten» og «Sønner 

av Norge» disket opp med romantikk. 

I «Amazing Race – Norge» ble seerne nok en gang med på et heseblesende eventyr verden rundt. I 

«Kokkenes kamp» kjempet Norges beste mesterkokker om en gjev kokketittel.  

Komiker Sigrid Bonde Tusvik lot seeren ta del i både fødsel, forberedelser og den første tiden med 

lille Jenny i «Sigrid blir mamma».  

TV 2 sendte sesong tre av dramaserien «Dag». Samlivsterapeuten som hater forhold har nå kommet i 
– nettopp! – et forhold. Serien har samlet en av tidenes sterkeste nordiske skuespillerlag. I 2013 
sendte TV 2 ti episoder av denne serien. TV 2 ga som vanlig de såpeavhengige seerne 
dramaføljetongen «Hotel Cæsar», som er inne i sitt nittende år på skjermen.  
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På humorfronten sendte TV 2 blant annet humorflaggskipet «Torsdag kveld fra Nydalen», 
sketsjeserien «Nårje» og ungdomsserien «Kollektivet».  

TV 2 satset også på livsstil i 2013. I det nystartede forbrukerprogrammet «Matagentene» sjekket 

Thea Olsen og Espen Fiveland hva som egentlig finnes i maten vi spiser. I «Sporty – et lettere liv» 

hjalp Hedda Kise og resten av TV 2 Sporty-gjengen et sett nordmenn med ulike utfordringer. 

Gjennom elleve episoder ble de vist veien mot et lettere liv. I «Tid for hjem» troppet Kjersti Bergesen 

og hennes assistenter opp i ulike hjem for å inspirere, rive og male.  

TV 2 ga seerne musikalske høydepunkt i «Desembertoner» fra Domkirken i Oslo. Komiker John 

Brungot var konferansier, og med seg hadde han et knippe fremtredende artister, blant annet Laleh, 

Maria Mena, LidoLido og Magnus Grønneberg. TV 2 sendte også Robbie Williams sin konsert fra 

London Palladium.  

I sportens verden var det nok av uforglemmelige øyeblikk i 2013. TV 2 sendte blant annet «Tour de 
France», og etter at syklistene var ferdig i Frankrike, fortsatte vi sykkelsatsingen på norsk jord. I 
«Arctic Race» tråkket verdenseliten seg gjennom majestetisk natur fra Nordland til Troms.  
 
TV 2 sendte også håndball-VM for kvinner og tippeligakamper hver helg. TV 2 var også tungt inne fra 

«Norway Cup». Vi sendte også VM-kvalifiseringen i fotball for menn.  

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: 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 forankret i Bergen der den sentrale nyhetsredaksjonen er plassert. Både den 
administrative og redaksjonelle ledelsen sitter på hovedkontoret. Kveldsredaktørene sitter også i 
Bergen. De har avviklingsansvaret, og dessuten myndigheten til nyhetsredaktør i hans fravær,  

Nyhetsledelsen i TV2 består av ti personer; fire er plassert i Bergen, seks i Oslo og én i Ålesund. I 
Bergen sitter nyhetsredaktøren som også sitter i TV 2s ledergruppe.  

TV 2 Nyhetenes kveldssendinger – 18.30- og 21-Nyhetene – sendes alltid fra Bergen. Sendingene 
redigeres på nyhetsdesken på hovedkontoret, av kveldsredaktør/sendevaktsjef.   
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Det var per 31.12.2013 232 årsverk i TV 2 Nyhetene. Av disse var 101 i Bergen, og 131 i Oslo. Det er 

altså litt flere årsverk i Oslo enn Bergen. Dette skyldes i all hovedsak TV 2 Nyhetskanalen. Morgen og 

dagskift i ukedagene går fra Oslo, noe som gjør at turnusene krever en del årsverk. Videre er politikk 

og valgsendinger lagt til Oslo på grunn av nærheten til Stortinget.  

I 2013 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 om sommeren 
er disse nyhetssendingene i ukedagene erstattet med barne-tv. I helgene sendes nyhetssendingene 
Nyhetsmorgen fra klokken 09.00 til 10.00 lørdag og søndag.  
 
I 2013 var seertallene til 18.30-sendingene på 292.000 seere og en andel på 32,3 prosent, mot 

304.000 seere og en andel på 32,2 prosent i 2012. 21:00-nyhetene hadde et snitt på 408.000 seere 

og en andel på 26,1 prosent, mot 421.000 seere og en andel på 25,9 prosent i 2012.  

TV 2 sendte i alt 524 timer med nyheter, noe som er en andel på 7,7 prosent av TV 2s sendeflate, mot 

543 timer i 2012. Vi påpeker at 2012-tallet var kunstig høyt på grunn av dekningen av etterkrigs-

Norges største rettsoppgjør: 22. juli-rettssaken.  

2013 var et spennende år for TV 2 Nyhetene. Værsendingene, som ligger under Nyhetene, og som er 

plassert i Bergen, gikk gjennom sin egen, lille revolusjon. TV 2s nye værmelding er utviklet i Bergen, 

med hjelp fra eksperter i London, Tel Aviv, Las Vegas og Østerrike. I tillegg til et fullstendig redesign 

ønsket prosjektgruppen å gjøre det mulig å vise frem et hvilket som helst værfenomen hvor som 

helst i verden, når som helst og i valgfri rekkefølge. En stor endring i forhold til det som var mulig 

med det gamle systemet. De nye værsendingene kom på luften høsten 2013.  

I 2013 var det Stortingsvalg, og TV 2 Nyhetene satset tyngre på sin valgdekning enn noensinne. TV 2 

kjørte for første gang 14 valgstudiosendinger i primetime, rett etter 21.00-nyhetene, i perioden 19. 

august til 5. september. «Valgstudio» ble en seersuksess og hadde i gjennomsnitt 411.000 seere. 

Programmet var klart større enn NRKs valgstudio i aldersgruppen opp til 50 år – og over dobbelt så 

store i alderssegmentet 20-49. Flere dager var «Valgstudio» TV 2s mest sette program.  

 
På selve valgdagen sendte TV 2 «Valgnatt» der Mah-Rukh Ali og Arill Riise ledet TV 2s store 
valgnattsending. TV 2 var som vanlig tilstede på alle valgvakene og fulgte spenningen tett utover 
kvelden. Nyhetene samarbeidet også med TV 2s underholdningsavdeling om nysatsingene 
«Valgcamp» og «Underhuset».  

I mars 2013 fikk TV 2-journalistene Øystein Bogen, Fredrik Græsvik og Odd Isungset (nå NRK) 
Sølvparaplyen under Bergen Journalistlags prisutdeling for den tredelte dokumentarserien «Krigens 
pris».  

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.  
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Vi nevner blant annet: «Thomas Toget og vennene hans», «Zou», «Horseland», «Pokemon», 
«Oktonautene», «Elias», «Hanas hjelpetelefon», «Byggmester Bob», «pusekatten Poppy», 
«Bananer i pysjamas», «Gjett hvor glad jeg er i deg» og «Mouk».  
 
Alle barne-tv-seriene TV 2 kjøper inn blir dubbet til norsk av dubbestudioer i Oslo. Dette bruker TV 2 
betydelige summer på.  
 
I 2013 sendte TV 2 450 timer barne-tv, noe som er en andel på 6,6 prosent av den totale sendeflaten. 
Dette er tilnærmet identiske tall fra 2012, da vi sendte 451 timer barne-tv, noe som ga en andel på 
6,5 prosent av 2012-sendeflaten.  
 
TV Junior ble i 2013 sendt hver lørdag og søndag på morgenkvisten fra klokken 06.00 til 09.00.  I 
tillegg gikk TV 2 Junior fra 06.00 til 10.00 hver dag på fra mandag til fredag om sommeren.  
 
TV 2 Junior hadde i 2013 en snittandel på 11,5 prosent i aldersgruppen 2 til 11 år.  

 

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:  

I det sketsjebaserte ungdomsprogrammet «Kollektivet» møter seerne fire unge komikere som 

ønsker å gi seeren en kickstart på fredagskvelden. 

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

om kravet til sendefrekvens. TV 2 sender programmet ukentlig i begge sesongene. Det vil si totalt i 33 

av årets 52 uker. 

«Kollektivet» er svært aktive på Facebook og Youtube – og møter også seerne der. På Youtube 

nærmer de seg 20,7 millioner visninger på sine videoer.  

Serien har et snitt på 34.000 seere og en andel på 6,7 prosent. I 12-24 ligger andelen på 9,6 prosent, 

mens i aldergruppen 20-24 ligger andelen på 13,9 prosent.  

TV 2 har også andre programmer som er ekstra populære hos de yngre aldersgruppene:  

I aldersgruppen 2 til 11 er «Idol» og «Hver gang vi møtes», etterfulgt av «Skal vi danse» og 

«Smartere enn en 5.klassing» mest sett.  

I aldersgruppen 12 til 19 er «Idol», Senkveld» og «Farmen», etterfulgt av «Hver gang vi møtes» de 

som treffer best.  

I segmentet 12-24 er de mest populære programmene «Idol» og «Senkveld», etterfulgt av 

«Farmen» og «Hver gang vi møtes».  
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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 
dubbede 
barnefilmer)  

Førstegangsvisni
nger (Eksklusiv 
Hotel Cæsar og 
dubbede 
barnefilmer)  

2007  357  226  131  25  
2008  391  228  163  37  
2009  358  222  136  35  
2011  
2012  
2013 

311  
282  
283 

193  
120  
120 

118  
162  
163 

17  
34  
13 

 
Merknad til tallene: Vi opplyser om at vi i 2013 byttet til et nytt planlegging- og rapporteringssystem. 

Dette kan i visse tilfeller medføre små avvik i beregningene. For eksempel registrerte det gamle 

systemet en film som førstegangsvisning, selv om den hadde blitt sendt på en av de andre TV 2-

kanalene først. Det nye systemet gjør ikke dette, og dermed blir ikke disse filmene registrert om vi 

ikke klarer å finne dem manuelt. Dette kommer i TV 2s disfavør.  

TV 2s dramainvesteringer:  

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 

jvs
Utheving

jvs
Utheving

jvs
Utheving

jvs
Utheving
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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 

 

2013:  

Dag: 1.202.000 x 10 = 12.020.000 

Totalt: 12.202.000 

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 sendte totalt 283 timer norsk drama i fjor. Foruten Hotel Cæsar sendte vi 163 timer norsk drama 

i 2013, én time mer enn i 2012. Dramatallene – sett bort fra HC og dubbede barnefilmer – hadde i 

årene 2007-2009 et snitt på 143,3 timer. I perioden 2011-2013 er snittet på 147,6 timer. TV 2 sender 

dermed noe mer drama i denne perioden enn i forrige konsesjonsperiode.  

Når det gjelder førstegangsvisninger går tallet ned fra 34 timer til 13 timer. I 2012 sendte TV 2 en 

rekke førstegangsvisninger på filmer, i tillegg til at dramaserien «Varg Veum» (som er oppdelte 

spillefilmer) trakk opp 2012-tallene. Det er, som nevnt overfor, en mulighet for at noen norske filmer 

ikke har blitt registrert i det nye systemet, noe som kan påvirke tallene negativt.  

I 2013 sendte TV 2 ti episoder av den tredje sesongen av «Dag». Den totale dramakostnaden ble på 

12.202.000. Kostnadssnittet for årene 2007 til 2013 ligger på 21.678.882 kroner, og snittet er dermed 

noe lavere dette året. Setter man derimot snittet for kostnadene i 2007-2009 opp mot snittet for 

2011-2013 ser vi at kostnadssnittet er på 18.423.174 kroner i forrige periode mot et snitt på 

24.934.592 kroner denne perioden.  

Vi vil understreke at selv om kostnadene innenfor drama gikk noe ned i 2013, så gjenspeiler det ikke 

TV 2s satsing på norsk drama.  

jvs
Utheving

jvs
Utheving

jvs
Utheving

jvs
Utheving

jvs
Utheving

jvs
Utheving

jvs
Utheving

jvs
Utheving

jvs
Utheving

jvs
Utheving

jvs
Utheving
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Konkurransesituasjonen, både om seerne og innenfor norsk innholdsproduksjon, er så tilspisset, at 

høy kvalitet på programmet er av avgjørende betydning. Kvalitet koster og kan derfor gå på 

bekostning av antall timer. 

Norsk drama krever tunge og store investeringer. Det er krevende og involverer lange 

finansieringsprosesser. Fra idé, via beslutning, til ferdig produksjon er det en lang vei å gå. På grunn 

av den lange veien, og muligheter for uforutsette hindringer, kan det være vanskelig å forutsi når 

seriene er klare til å gå på luften. Tallene vil dermed svinge noe fra år til år, uten at det skyldes at TV 

2 satser noe mindre på drama.  

For å illustrere dette kan vi nevne at det i 2013 var én dramaserie som ble sendeklar, mens vi i løpet 

av de to første månedene av 2014 allerede har startet opp to nye norske dramaserier på skjermen.  

TV 2 investerer betydelige summer i norsk film. I 2013 brukte vi 5.000.000 norske kroner (inkludert 

barnefilm, forkjøp på manusbasis og ferdiglaget). Dette er den største summen vi har brukt på film 

siden 2007, og dobbelt så mye som i 2012.  

Her er tallene fra forhenværende år:  

2007: 2.553.000 

2008: 1.927.050 

2009: 4.093.000 

2011: 3.274.000 

2012: 2.500.000 

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

reelle kostnaden er noe lavere. 

Hvert år mottar TV 2 søknader om investering eller kjøp av rettigheter til norske filmproduksjoner. I 

snitt mottar TV 2 rundt tjue slike søknader per år, hvorav vi støtter mellom fem og ti av prosjektene. 

Men ikke alle ser dagens lys på grunn av 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.  

TV 2 fortsetter fokuset på å sende norske kvalitetsfilmer. I 2013 sendte vi blant annet «Gråtass for en 

ny venn», «Mennesker i solen», «Hodejegerne», «Hjelp, vi er i filmbransjen» og «En helt vanlig dag 

på jobben».  

4.5 Norskspråklig andel  
 

I avtalen med staten står det under punkt 3.2: «Norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 
prosent av sendetiden.» 
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TV 2s oppfyllelse av avtalen:  
I 2012 sendte TV 2 61,1 prosent norskspråklig innhold, altså 11,1 prosent mer 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 5. september 1992.  

 
TV 2s ledergruppe består av ti personer. Fem av disse sitter i Bergen, og fire er plassert i Oslo. 
Administrerende direktør og sjefredaktør Alf Hildrum bor i Drøbak og har kontor i begge byene.  

 

Ledergruppens møter fordeles 50/50 mellom byene. Det samme gjelder styremøtene.  

Selskapets generalforsamling holdes i juni i Bergen hvert år.  

Per 31.12.13 bestod TV 2 av 878 årsverk. Bergen har 444 årsverk, mot 434 årsverk i Oslo.  
 

De fleste av TV 2s ansatte jobber enten på hovedkontoret i Bergen eller i Oslo. I tillegg har TV 2 

syv lokalkontor som alle ligger under Nyhetene. Disse er plassert i Tromsø, Bodø, Trondheim, 

Ålesund, Stavanger, Hamar og Kristiansand. 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.  

I Bergen sitter TV 2 Nyhetenes administrative og redaksjonelle ledelse. TV 2 Nyhetenes 

hovedsendinger klokken 18.30 og 21.00 sendes alltid fra hovedkontoret. I Bergen sitter også 

kveldsredaktørene med avviklingsansvaret, de som er ansvarlig for å ta avgjørelser i 

nyhetsredaktørens fravær.  

I 2013 begynte TV 2 for alvor å planlegge dekningen av sitt første Olympiske Leker. Prosjektleder 

for redaksjonelt innhold satt i Bergen, mens prosjektleder for det administrative satt i Oslo. 

Rundt 200 ansatte fra blant annet teknisk, nyhetene, sporten, marked, TV 2 sumo, promo, 

kommunikasjon ble satt sammen for å forberede et av kanalens største løft noensinne: OL i 

Sotsji.  

I 2013 fortsatte arbeidet med planleggingen av «Media City Bergen». TV 2 ønsker sammen med 
en rekke andre medieaktører i Bergen å skape en unik medieklynge midt i Bergen sentrum, og 
etter planen skal innflyttingen skje i 2017.  

 
 
 



                                                                                                              TV 2s allmennkringkasterregnskap 2013 

21 
 

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 
2013, 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 Arill Riise, Morten Sandøy, Nils Gunnar Lie, Odd Reidar Solem, 
Oddbjørn Hjelmeset, Trude Teige, Kristen Myklebust Ravnestad, 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 vi oppmuntrer våre medarbeidere til å 
bruke sitt eget språk på skjermen.   

 

 




