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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 daværende administrerende direktør i TV 
2, 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 fjerde 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. 

2. 2014 – 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. 

2014 var et spennende år for TV 2. For første gang i vår 22 år gamle historie hadde vi rettighetene til 
et Olympiske Leker. Hele organisasjonen jobbet mot det samme målet: Å lage en fantastisk OL-
opplevelse for det norske folk.  De tre ukene i februar 2014, har befestet seg som en drøm som gikk i 
oppfyllelse for alle som jobbet med lekene. I en intern undersøkelse mente 99,4 prosent av våre 
ansatte at vi klarte det vi ønsket: å skape uforglemmelige øyeblikk. Det var også svært gledelig at TV 
2s OL-innsats skaffet kanalen prisen for beste event under bransjeprisutdelingen «Gullruten».   

TV 2 økte mest av alle TV-kanalene i 2014 og fikk en markedsandel på 21,3 prosent i aldersgruppen 
12 pluss. Dette er en økning på hele 2,4 prosentpoeng og den høyeste oppslutningen for kanalen 
siden 2009. En viktig grunn til veksten er store sportsbegivenheter som OL i Sotsji, Fotball-VM i Brasil, 
Tour de France og Håndball-EM for kvinner. Sportsarrangementene dominerer listen over de mest 
sette programmene i 2014. Økningen for alle TV 2s reklame-kanaler er på hele 3,8 prosentpoeng. TV 
2 har i flere år hatt som mål å stabilisere markedsandelen på over 20 prosent. I 2014 klarte kanalen 
det med glans, og avstanden mellom TV 2 og NRK1 har ikke vært så liten siden 2008. 
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I tillegg har flere av våre underholdningsprogrammer som «Farmen», «Skal vi Danse», «Senkveld» og 
«Jakten på Kjærligheten» hatt sine beste seertall på flere år. Nye TV-konsepter som «Dritseint med 
Edel», «Kampen for livet» og «Født i feil kropp» har også blitt veldig godt mottatt av seerne. Og «God 
morgen Norge» som utgjør en del av grunnfjellet i TV 2s sendeskjema, hadde markant vekst i 2014. 
Dette er også programmer som gjør det meget sterkt i den kommersielle målgruppen bestående av 
seerne mellom 20 og 49 år. Også her er TV 2 den store TV-vinneren i 2014 med en oppslutning på 
21,4 prosent - en økning på 1,5 prosentpoeng fra 2013. 

TV 2 leverte et knallsterkt drama-år i 2014. Vi brukte rundt 50 millioner på norsk film og drama 
(eksklusive Hotel Cæsar) og hadde førstegangsvisninger på hele fire nye drama-satsinger.  

Det er svært gledelig at TV 2 i 2014 doblet oppslutningen om TV 2 Sumo og øker oppslutningen på 
nett og mobil. 

Våren 2014 ble det skrevet mediehistorie i Bergen. TV 2, NRK, grafikkselskapet Vizrt, Bergens 
Tidende, Bergensavisen og medieutdanningen ved Universitetet i Bergen besluttet at de i 2017 flytter 
sammen i MediaCity Bergen. Dette prosjektet er helt unikt i Norden, og vil styrke det allerede sterke 
mediemiljøet i Bergen. Flytting til nye og mer fleksible lokaler, skreddersydd for tv-virksomhet, er 
dessuten viktig for at TV 2 skal kunne utvikle seg videre med hovedkontor i Bergen.  Visjonen bak 
MediaCity Bergen er å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling 
innenfor mediefeltet gjennom å koble ulike medie-, teknologi-, utdannings- og forskningsmiljøer. 

Høsten 2014 ble det kjent at Olav T. Sandnes skulle bli ny administrerende direktør og sjefredaktør i 
TV 2. Han tok over etter Alf Hildrum den 5. januar 2015.  

2.2 Seertall 

Offisielle distribusjonstall:  

Kjent kanaltilgang per 1/1 2015 
   

     
Per 1/1 2015 (P12+)   1000 % 

 
  

 
    

 TV 2 
 

3964 97,6 
 TV 2 Zebra 

 
3514 86,5 

 TV 2 Bliss 
 

2890 71,1 
 TV 2 Nyhetskanalen 

 
3561 87,6 

 TV 2 Sportskanalen 
 

2327 57,3 
 TV 2 Filmkanalen 

 
2450 60,3 

 
        

 NRK1 
 

4063 100,0 
 NRK2 

 
4047 99,6 

 NRK3/Super   4000 98,4 
 

  
 

    
 TVN 

 
3810 93,8 

 FEM 
 

2873 70,7 
 MAX 

 
2921 71,9 

 VOX 
 

2548 62,7 
 Discovery 

 
3145 77,4 

 TLC 
 

2178 53,6 
         
 TV3 

 
3608 88,8 

 Viasat 4 
 

2788 68,6 
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TV6   1593 39,2 
 

TV 2 hadde en distribusjon på 97,6 prosent, mot 97,7 prosent i 2013.  

 

Merk: VG startet sine sendinger november 2014.  

TV 2 fikk en markedsandel på 21,3 prosent, opp 2,4 prosentpoeng fra 2013. Samlet fikk TV 2s kanaler 
en andel på 29,5 prosent, opp 3,9 prosentpoeng fra 2013.  
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TV 2s kommersielle andel ble 40,2 prosent i 12 pluss, opp 1,2 prosentpoeng fra 2013.  

 

Totalt så TV-seerne i 174 minutter tv hver dag i 2014, mot 168 minutter i 2013. Av disse minuttene så 
seerne på TV 2 i 37 minutter, noe som er en oppgang på 5 minutter fra 2013.  
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Vinter-OL i Sotsji dominerer topplisten for 2014. De seks mest sette programmene var alle OL-
sendinger, tett etterfulgt av «Farmen», som var en enorm seermagnet høsten 2014.  

TV 2s mest sette program i 2014 var langrennsstafetten for menn. Hele 1.451.000 seere så stafetten, 
noe som ga en markedsandel på utrolige 90,6 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.»  

3.1 Programstatistikk for 2014 

TV 2s totale sendetid inkludert reklame og 
promo 

8760 

Sendetid programmer  6797 

 
 

 
 
 
 
Timer 

 
 
 
 
Prosent 

   

BA00 Barn 371 5,5 

DR10 Serier drama 1202 17,7 

DR11 Serie krim etc 508 7,5 



                                                                                                              TV 2s allmennkringkasterregnskap 2014  
 

7 
 

DR12 Serie sci-fi/ev 36 0,5 

DR20 Miniserie/følje 62 0,9 

DR30 Sitcom 375 5,5 

DR40 Enkeltstykker 0 0,0 

DR51 Film drama 151 2,2 

DR52 Film krim/actio 75 1,1 

DR53 Film komedie 141 2,1 

DR54 Film thriller 53 0,8 

DR55 Film annet 13 0,2 

DR56 Film western 5 0,1 

DR57 Film science fiction 6 0,1 

DR58 Film Skrekk/grøsser 10 0,1 

DR61 TVfilm drama 3 0,0 

DR62 TVfilm krim/act 1 0,0 

DR63 TVfilm komedie 1 0,0 

DR64 TVfilm thriller 0 0,0 

DR65 TVfilm annet 0 0,0 

DR70 Kortfilmer 0 0,0 

DR80 Animasjon 22 0,3 

DR90 Drama annet 0 0,0 

IN10 Debatt/aktualitet 56 0,8 

IN21 Reise 11 0,2 

IN22 Forbrukerstoff 53 0,8 

IN23 Livsstil/Mat/Bolig 148 2,2 

IN29 Annet 27 0,4 

IN31 Dokumentar samtid 143 2,1 

IN32 Dokumentarer hist. 1 0,0 

IN39 Annet 0 0,0 

IN50 GMN 576 8,5 

IN90 Annet 10 0,1 

KK20 Film/kino 0 0,0 

KK30 Teater 0 0,0 

KK40 Musikk 11 0,2 

KK50 Litteratur 0 0,0 

KK60 Kulturnyheter 0 0,0 

KK90 Annet 2 0,0 

MU10 Musikk klassisk/opra 0 0,0 

MU20 Pop/rock 0 0,0 

MU40 Folkemusikk/trad 0 0,0 

MU90 Annen musikk 4 0,1 

NA10 Natur - dyr 3 0,0 

NA20 Miljø 3 0,0 

NA90 Annet 0 0,0 

NY10 Nyheter 466 6,9 

NY20 Vær 38 0,6 

NY30 Nyheter extra 0 0,0 

NY90 Annet 2 0,0 

PA00 Filler 13 0,2 

RL10 Religion 6 0,1 

RL20 Livsfilosofi 10 0,1 

SP10 Sportsnyheter 76 1,1 

SP21 OL 0 0,0 

SP22 Fotball 90 1,3 

SP23 Håndball 31 0,5 
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SP26 Alpint 14 0,2 

SP28 Langrenn 40 0,6 

SP29 Annet/blandet 12 0,2 

SP30 Hopp 6 0,1 

SP 31 Kombinert 4 0,1 

SP32 Snowboard/freestyle 21 0,3 

SP33 Skiskyting 13 0,2 

SP34 Skøyter 9 0,1 

SP35 Kunstløp 8 0,1 

SP36 Ishockey 10 0,1 

SP37 Volleyball 0 0,0 

SP38 Basket 0 0,0 

SP39 Hestesport 0 0,0 

SP42 Sykkel 152 2,2 

SP45 Seiling 0 0,0 

SP46 Motorsport 0 0,0 

SP47 Kampsport 0 0,0 

SP80 Studio/pauseinnslag 122 1,8 

SP90 Annet 22 0,3 

UH10 Spill 0 0,0 

UH20 Konkurranser 502 7,4 

UH30 Talk/chatshow 204 3,0 

UH40 Show/kabaret/sa 29 0,4 

UH50 Humor 172 2,5 

UH60 Reality 510 7,5 

UH70 Dokusåpe 74 1,1 

UH90 Annet 58 0,9 

UV00 Undervisning 0 0,0 

VS30 Klima/Geo/Astro 0 0,0 

XX00 Annet 0 0,0 

   Totals: 6797 100 

Programkategorier og opphavsland 2014: 

   
Timer Prosent 

Drama 
  

1453 21,4 

Nyheter 
  

468 6,9 

Mennesker/samfunn 
 

881 13,0 

Komedie 
  

517 7,6 

Show 
  

1549 22,8 

Sport 
  

630 9,3 

Krim,action,eventyr 
 

694 10,2 

Dokumentar,natur 
 

150 2,2 

Været 
  

38 0,6 

Musikk/kultur 
 

17 0,3 

Religion/livsfilosofi 
 

16 0,2 

Barn 
  

371 5,5 

Annet 
  

13 0,2 

Gameshow 
  

0 0,0 

Total 
  

6797 100,0 
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Timer Prosent 

  
excl. Promo inkl. promo 

Norsk 3592 52,8 57,3 

Amerikansk 2185 32,1 29,1 

Australsk 201 3,0 2,7 

Britisk 287 4,2 3,8 

Spansk 
 

0,0 0,0 

Svensk 362 5,3 4,8 

Fransk 8 0,1 0,1 

Kanadisk 16 0,2 0,2 

Dansk 138 2,0 1,8 

Islandsk 
 

0,0 0,0 

Brasiliansk 
 

0,0 0,0 

Østerriksk 
 

0,0 0,0 

New Zealandsk 0,0 0,0 

Tysk 6 0,1 0,1 

Irsk 
 

0,0 0,0 

Luxemburgsk 0,0 0,0 

Argentinsk 
 

0,0 0,0 

Italiensk 1 0,0 0,0 

Portugisisk 
 

0,0 0,0 

Hong Kong 
 

0,0 0,0 

Bosnisk 
 

0,0 0,0 

Russisk 1 0,0 0,0 

Indisk 
 

0,0 0,0 

Meksikansk 
 

0,0 0,0 

Polsk 
 

0,0 0,0 

Finsk 
 

0,0 0,0 

Japansk 
 

0,0 0,0 

Nederlandsk 0,0 0,0 

Sør-Afrikansk 0,0 0,0 

Koreansk 
 

0,0 0,0 

Cubansk 5 0,1 
 

    Total 6797 100,0 100,0 

 

    

    Europeisk 
   

 
Norsk ex. promo 3592 

 
Britisk 

 
287 

 
Svensk 

 
362 

 
Fransk 

 
8 

 
Østerriksk 

 
0 

 
Tysk 

 
6 

 
Dansk 

 
138 

 
Italiensk 

 
1 

 
Spansk 

 
0 

 
Portugisisk 

 
0 

 
Bosnisk 

 
0 

 
Polsk 

 
0 

 
Islandsk 

 
0 

 
Irsk 

 
0 

 
Luxemburgsk 0 
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Finsk 

 
0 

 
Nederlandsk 

 
0 

    

  
Totalt 4394 

 
minus nyheter, sport etc. 1096 

    

 
Totalt "gyldige" eurotimer 3298 

Andel i % 57,85 % 

Teksting for hørselshemmede: 1485 timer  

Oppsummering – programstatistikk:  

TV 2 sendte 8760 timer TV i 2014, inkludert promo og reklame. Den rene programtiden var 6797 
timer.  

TV 2 hadde i 2014 57,3 prosent norskspråklig innhold (inkludert egenpromotering) og 52,8 prosent 
norskspråklig innhold eksklusive egenpromotering.  

Euroandelen i 2014 ligger på 57,85 prosent, mot 63,28 prosent i 2013.  

TV 2 tekstet 1485 timer for hørselshemmede i 2014, opp fra 1301 timer i 2013. Økningen skyldes 
direktetekstingen under de Olympiske leker i Sotsji.  

3.2 Programmer og sendinger i 2014 

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

TV 2 hadde i 2014 en stor bredde i sendeskjemaet innenfor de tre stolpene våre. På de neste sidene 
trekker vi frem noe av det vi sendte i 2014 innenfor Nyhet/aktualitet, underholdning og sport.  

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

Bredden i TV 2s sendeskjema – 2014:  

TV 2 hadde stort fokus på aktualitet i 2014, og vi tok opp mange viktige tema, både i enkeltstående 
programmer og serier. I Norge finnes det mennesker som føler at de er jente i en guttekropp, eller 
som gutt i en jentekropp. De kjemper for å bli forstått og for å få leve som den de er. TV 2 sendte 
seks episoder av «Født i feil kropp» i 2014, og programmet førte til bred samfunnsdebatt rundt dette 
temaet. 

 «Vårt lille land» gikk i gang med sin sesong 2, og vi sendte åtte programmer av dette 
magasinprogrammet, hvor Tonje Steinsland og Gerhard Helskog møter mennesker som har svært 
ulike historier å fortelle. I «Kampen for livet» fulgte vi ni personer i ulike aldere som har fått 
diagnosen kreft. Serien gir et tett og personlig bilde av deres sykdomsforløp og hvordan kreft 
påvirker livet deres og de som står dem nær og gikk over åtte episoder.  

TV 2 sendte i tillegg en rekke enkeltstående dokumentarer, blant annet trekker vi frem «Stemorens 
fortelling» som fortalte stemoren til Anders Behring Breivik sin historie og vi sendte også 
filmversjonen av «Søsken til evig tid». I "Bestemors Bank" fulgte vi 80 år gamle Marit Mihle og 
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hennes mikrofinansiering gjennom nesten fire år. Det er både oppturer og nedturer. Vi er med henne 
til Israel og Vestbredden. Men det er Gaza som opptar henne mest. Dit sender hun mest penger. TV 2 
sendte dokumentaren «Jakten på en pedofil» med undercover-journalisten Stinson Hunter. Han er 
kjent for sine kontroversielle metoder for å avsløre pedofile, ved å utgi seg som  barn i sosiale 
medier, for å lokke til seg menn med pedofile tendenser.  

TV 2 sendte også bakomfilmen «Veien til OL», som handlet om TV 2-ansattes forberedelser til OL, 
jobben de gjorde under lekene og mimringen i etterkant.  

TV 2 har som årene før også hatt fokus på de gode aktualitetsprogrammene. To av dem, «God 
morgen Norge» og «TV 2 hjelper deg», hadde begge 20årsjubileum i 2014, og befester stadig sin 
posisjon som to TV 2-bautaer. «God morgen Norge» hadde sendinger hver ukedag fra 06.55 til 
10.00. De har aktuelle gjester fra alle samfunnsarenaer, som politikk, kultur og utdanning. De speiler 
også hverdagen for folk flest gjennom mat, helse, kultur og natur. «TV 2 hjelper deg» bistår med 
klagesaker og belyser forbrukerspørsmål.  

Hver lørdag sendte TV 2 også magasinprogrammet «Lørdagsmagasinet», som går bak nyhetssakene 
og vier plass til analysene og de gode historiene. TV 2 lot heller ikke 200årsjubileet for Norges 
grunnlov passere i stillhet. I serien «De utvalgte» dro Solveig Kloppen og Hans Olav Lahlum på tur i 
inn- og utland for å finne slektninger etter seks av de 112 Eidsvollsmennene.  Vi sendte sesong to av 
«Matagentene», som hadde fokus på informasjon om hvordan matvarene vi bruker blir laget og hva 
det egentlig inneholder.  

TV 2 ønsket å inspirere og informere med en rekke nye livsstilprogram: I «Bønder i byen» satte TV 2 
fokus på gode råvarer og sunt bondevett. Programleder Anders Østensen og hans to gode hjelpere, 
bøndene Inga Berit Lein og Ingvald Erga, kom til byen på traktor for å gi gode råd og sunt bondevett 

til byfolket.  

«Tid for hjem» fylte 10 år i 2014, og leverte nok en sesong spekket til randen av interiørtips og 
oppussingsglede. I «Helt vilt» dro vi utendørs med skuespiller og jeger Stig Henrik Hoff og den 
urbane mesterkokken Danièl Rougè Madsen. De to boltret seg i norsk natur, skjøt sin egen middag, 
og tilberedte den med gode norske råvarer. Matvarer var også fokuset i «Norges grillmester». 
Norske grillentusiaster samlet seg på idylliske Villa Malla i Hurum for å konkurrere om å bli Norges 
beste griller.  To grilloppgaver sto på menyen hver episode og to dommere bedømte hvilket par som 
fikk bli og hvem som måtte dra hjem. 

I programmet “Hjem igjen” møtte vi familier som har opplevd marerittet. De mistet alt de eide i 
husbrann. Deres gamle hjem ble borte for alltid, personlige verdier og minner ble forvandlet til aske. 
Programleder Peter Moi Bubresko tok med seg en interiørdesigner som skulle innrede de nye 
hjemmene til brannofrene.   

På underholdningsfronten bød TV 2 på et bredt programspekter, fra smalere humorprogram til 
familievennlig og direktesendt underholdning. I 2014 var det nok et gjensyn med talentprogrammene 
«Idol», «Norske talenter» og «Skal vi danse». Idol fikk også en lillebror, «Idol Junior», som lot barn 
få vise frem sitt sangtalent. TV 2 sendte også nok en sesong med «Hver gang vi møtes». I 2014 møtte 
vi Lars Lillo-Stenberg, Samsaya, ELG, Anneli Drecker, Sigvart Dagsland, Simone Eriksrud og Alexander 
Rybak som tilbrakte en uke sammen på Vestre Kjærnes gård. Der tolket de hverandres sanger og 
snakket om karrierene sine.  

I «Senkveld» hadde Thomas og Harald spennende gjester i sofaen. Det hadde også Else Kåss 
Furuseth i sitt talkshow «Else». Truls Svendsen oppdaget kyst-Norge med «Oppdrag Hurtigruten». 
Svendsen fikk årets publikumspris for sin innsats i programmet under den TV 2-sendte tv-prisen 
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«Gullruten» mai 2014. Sommeren 2014 startet med «Sommer i dyreparken», et familievennlig 
program med programleder Gaute Grøtta Grav, Janne Formoe og tvillingene Marcus og Martinus, 
som hadde med seg kjente artister og aktuelle gjester til Kjuttaviga i Dyreparken i Kristiansand.  

TV 2 sendte også tradisjonen tro musikkprogrammet «Allsang på grensen» fra Halden, med Kathrine 
Moholt i spissen. Musikk hører også julen til. I «Tones jul» fikk vi innblikk i Tone Damli og familiens 
juleforberedelser og hun inviterte familie og venner til julekonsert i Holmenkollen kapell. Musikk ble 
det også i «Desembertoner» med en rekke artister på scenen. Hver søndag i advent sendte vi 
dessuten julekonsertene «Håp i ei gryte». TV 2 hadde to artistgallaer i 2014. I mai gikk pengene til 
Flyktninghjelpen, som hjelper barn på flukt over hele verden.  I desember var målet å få inn flere 
faddere til bistandsorganisasjonen Plan.  

Et program som samlet opp mot en million mennesker foran skjermen hver eneste sending i høst var 
«Farmen», realityserien der 14 mennesker må leve på en gård slik de gjorde for 100 år siden. Bønder 
fikk nok en gang sjanse til å finne seg en kjæreste i «Jakten på kjærligheten». TV 2 sendte også 
«Kjærlighet uansett», et program der mennesker med ulike funksjonshemminger fikk hjelp til å finne 
den rette. Sistnevnte fikk prisen for «Beste reality» under det TV 2-sendte underholdningsshowet 
«Gullruten 2014».  

 I «Sporløs» dro Silje Stang ut i verden for å hjelpe nordmenn med å finne røttene sine.  

TV 2 mikset sine faste humorbolker med nye programmer. Travere som «Torsdag kveld fra Nydalen» 
og «Kollektivet» (Les mer om Kollektivet under punkt 4.3) fortsatte i 2014, i tillegg til at nye 
humorkonsepter som «Dritseint med Edel» og «Klippkompaniet» gjorde sitt inntog på TV 2-
skjermen. I «Dritseint med Edel» møtte vi den grovkorna forfatteren Edel Hammersmark Gjervan - i 
Henriette Steenstrups skikkelse – som trer inn i programlederrollen og intervjuer ukesaktuelle 
gjester, med spørsmål og svar du ikke får høre i noe annet tv-program.  

Våren 2014 viste vi den norske krimserien «Det tredje øyet». Serien handlet om politimannen Viggo 
Lust som opplevde alle foreldres verste mareritt - datteren Christina forsvant sporløst. Fire år etter 
forsvinningen kan ikke Viggo la den gamle saken ligge og prøver desperat å finne ut hva som skjedde 
med henne. I dramakomedien «Samurai Sikkerhet» var noen av Norges beste komikere å se som 
vektere i vekterselskapet Samurai Sikkerhet, som ikke har som mål å være best, bare billigst. Truls 
Svendsen og Henriette Steenstrup figurerte som meglere i den nye dramakomedien «Meglerne». 
Der fikk tv-seerne se Svendsen som den lyvende lurendreiermegleren Ken Olsen. Hver mandag til 
torsdag sjekket vi inn på «Hotel Cæsar», som etter 17 år på skjermen fortsatt lever i beste velgående 
og har blitt en institusjon innenfor norsk TV. ». I tillegg hadde TV 2 en splitter ny påskekrim, som var 
en humorserie med krim-plott. «Toget – på sporet av en morder» gikk hver dag hele påsken 2014. 
Plottet i den humoristiske krimmen var at ett av NSBs persontog er på vei fra Oslo til Bergen. Ombord 
på toget er to etterforskere på vei hjem og på ferie. Plutselig blir toget tatt av ras på Finse, og når 
strømmen kommer tilbake, oppdager de at de har to lik i vognen. 

TV 2 sendte ekte dansk kvalitetsdrama med det historiske dramaet «1864» og dramaserien «Dicte».  

TV 2s store prosjekt for 2014, som involverte hele TV 2s organisasjon, var uten tvil de Olympiske 
leker i Sotsji. Dette var første gang TV 2 hadde OL-rettigheter. TV 2 sendte totalt 869 timer tv fra OL i 
Sotsji. Alle de store og viktige idrettene sett med norske øyne ble vist på TV 2s hovedkanal.  På TV 2s 
kanaler var det sending fra kl. 07.00 om morgenen til kl. 21.00 om kvelden. I tillegg laget «Senkveld» 
et direktesendt talkshow fra lekene, nemlig «Senkveld i Sotsji». TV 2 mottok «Gullruten» for beste 
event for arbeidet som ble lagt ned i Sotsji. TV 2 fulgte også mange av våre idrettsjerner på veien mot 
OL, blant annet i «Vinnerskalle» der vi i tre deler fulgte norges medaljehåp i alpin, Aksel Lund 
Svindal. I «Skiskytterkongen» ble vi bedre kjent med Ole Einar Bjørndalen. I «Best i verden» dro 
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verdens beste skiløpere rundt i Norge og møtte unge lokale skiløpere. Vi ble bedre kjent med våre 
største stjerner som avslørte sine hemmeligheter rundt motivasjon, motgang og medgang. I «OL-
drømmen», en serie på seks episoder, fulgte vi seks av Norges mest talentfulle idrettsutøvere i deres 
forberedelser til Sotsji-lekene.  

TV 2 Sporten hadde i det hele tatt et svært travelt år i 2014. Drøye tre måneder etter OL startet VM i 
Brasil. Da ventet fem uker med samba og fotball, og TV 2 sørget for mange uforglemmelige øyeblikk 
for fotballinteresserte.  

Hver desember er det duket for håndball på TV 2, og 2014 var intet unntak. TV 2 sendte Håndball-EM 
for kvinner fra Ungarn og Kroatia. Våren 2014 gikk Tippeligakampene på søndagene på TV 2. Disse 
ble flyttet over til en ny satsing på TV 2 Zebra høsten 2014. TV 2 satset også på sykkel, med Tour de 
France og de norske sykkelrittene Tour de Fjords og Arctic Race.  

TV 2 hadde som vanlig et rikholdig tilbud for barn, et godt tilbud for ungdom og en sterk 
nyhetssatsing. Disse satsingene blir nærmere presentert i redegjørelsen for hvordan TV 2 har oppfylt 
de spesifikke kravene i allmennkringkastingsavtalen med staten.   

TV 2 Sportens Davy Wathne ble i november tildelt Norske Idrettsleder-Veteraners sportsjournalistpris 
for 2014. Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) deler under hvert årsmøte ut en hederspris til en norsk 
journalist som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for idretten. Ved vurderingen legges det vekt 
på at vedkommende har satt idretten og dens betydning inn i en samfunnsmessig sammenheng, har 
dokumentert særlig god innsikt i generelle idrettsspørsmål eller har vist solid idrettsfaglig 
kompetanse i en eller flere idretter. I tillegg skal språkføring og formidlingsevne vektlegges. 

TV 2 fikk en rekke priser under Gullruten i 2014, og prisene gjenspeiler bredden i TV 2s tilbud:  
 
Beste underholdningsprogram – «På tur med Dag Otto» 
Beste reality – «Kjærlighet uansett» 
Beste nyhetssending eller aktualitetsprogram – «Når pappa dreper» 
Beste event / sport - OL på TV 2 
Beste TV-dokumentar - Tvillingsøstrene 
Årets publikumspris – Truls Svendsen  

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. 
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TV 2s oppfyllelse av avtalen:  

Nyhetene er forankret i Bergen der den sentrale nyhetsredaksjonen er plassert. Kveldsredaktøren i 
Bergen har avviklingsansvaret, og dessuten myndigheten til nyhet- og sportsredaktør i hans fravær. 
Les mer om den redaksjonelle oppbyggingen og organiseringen til Nyhetene under Lokalisering, 
punkt 4.6.   

TV 2 Nyhetenes kveldssendinger – 18.30- og 21-Nyhetene – sendes alltid fra Bergen. Sendingene 
redigeres på nyhetsdesken på hovedkontoret, av kveldsredaktør i Bergen/sendevaktsjef. 

I 2014 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.  
 
Det var per januar 2015 (som gjenspeiler 2014) 230 årsverk i TV 2 Nyhetene. Av disse var 104 i 
Bergen, og 126 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 2014 hadde 18.30-sendingene et snitt på 312.000 seere og en andel på 35,0 prosent i 12 pluss, mot 
292.000 seere og en andel på 32,3 prosent i 2013. 21 Nyhetene hadde et snitt på 419.000 seere og 
en markedsandel på 26,1 prosent i 2014, mot 408.000 seere og en andel på 26,1 prosent, i 2013.  
 
TV 2 økte seertallene på kveldssendinger i 2014, og er stolte over å ha hatt vår brede og grundige 
dekning av det som skjer i samfunnet, både innenriks og utenriks.  
 
TV 2 dekket brannene i Lærdal og Flatanger bredt. TV 2 mener det er viktig at vi er gode og 
nyhetsledende på store hendelser, også i distriktene. TV 2 stod også for en rekke gravesaker i 2014. I 
Eirik Jensen-saken var TV 2 Nyhetene nyhetsledende og er det første mediet som fikk intervjue 
Jensen etter at han ble siktet for korrupsjon.  
 
TV 2 Nyhetene har jobbet systematisk over lang tid for å kartlegge nordmenn som reiser til Syria for å 

krige. TV 2 har identifisert flere av dem og har vært nyhetsledende på dette temaet i 2014.  

TV 2 har som tidligere år hatt sterkt fokus på helsestoff, og satte i 2014 hatt et særskilt søkelys på 

donorbarn-debatten og problemene knyttet til elektronisk pasientjournal levert av selskapet Dips 

(Distribuert Informasjons- og Pasientdatasystem i Sykehus.) 

TV 2 sendte i alt 468 timer med nyheter, noe som er en andel på 6,9 prosent av TV 2s sendeflate.  

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. Vi nevner blant annet: «Prinsesse Lillefe», «Mouk», «Pokemon», 
«Mademoiselle Zazi», «Wendy», «Tom og Jerry», «Zou», «Chima», «Elias» og «Vennebyen».  

Alle barne-tv-seriene TV 2 kjøper inn blir dubbet til norsk. Dette bruker TV 2 betydelige summer på.  
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I 2014 sendte TV 2 371 timer barne-tv, noe som er en andel på 5,5 prosent av den totale sendeflaten. 
I aldersgruppen 2 til 11 år lå markedsandelen på 11,8 prosent. TV 2 Junior hadde i 2013 en snittandel 
på 11,5 prosent i aldersgruppen 2 til 11 år. I 2013 sendte TV 2 450 timer barne-tv, noe som gir en 
andel på 6,6 prosent av den totale sendeflaten.  

TV 2 besluttet høsten 2014 å redusere barnetv-flaten på hovedkanalen. Kanalen ønsker å styrke 
posisjoner i aldersgruppen 20-49, og vi har merket at barne-tv ikke har samme posisjon hos barn som 
før. Barn ser ikke barne-tv innenfor gitte tidsrom eller «live». De ser filmer og serier via 
strømmetjenester. Barn vil ha barne-tv der de er, når de vil.  Vi vil gjerne få presisere at vi fortsatt har 
et rikholdig tilbud, og satser fortsatt stort på barn, men satsingen er i stor grad flyttet til vårt web-tv 
TV 2 Sumo.  
 

Vår Junior-portal vokser stadig og per dags dato (mars 2015) finnes det over 2000 episoder med 
innhold for barn og ungdom på TV 2 Sumo. Her er det en rekke populære titler å velge mellom, både 
for de aller minste og for de som begynner å bli tenåringer. De to nye mulighetene, som ble lansert 
mars 2015, «Min kanal» og «Min historikk» er to funksjoner lansert blant annet for å gjøre TV 2 Sumo 
mer tilgjengelig for barn. I «Min kanal» skreddersys barnas TV-tid ved å forhåndslagre barnas 
foretrukne episoder i spillelister. I «Min historikk» kan man se i etterkant hvor mye barna har sett, og 
hva de har sett på.  

 
Fra høsten 2014 sendte dermed TV 2 til sammen 80 minutter barne-tv ukentlig, fordelt på lørdag og 
søndag. Sendetidspunktene er lørdag 6.00 til 6.40 og søndag 6.00 til 6.40. I høytidene øker TV 2 
fortsatt sitt barnetv-tilbud. I 2013 sendte TV 2 barne-tv fra 06.00 til 09.00 lørdager og søndager.  
 
Selv om TV 2 reduserte sendetiden, oppfyller vi fortsatt vår avtale med staten. TV 2 sender barne-tv 
to dager i uken, og møter kravet om «ukentlige norskspråklige program for barn» med god margin.  
 
I aldersgruppen 2 til 11 er «Norske talenter», «Smartere enn en 5. klassing», «Skal vi danse». «Idol», 
«Sommer i Dyreparken» og «Idol Junior» også populære program.  
 

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 unge komikere som ønsker å 
gi seeren en kickstart på fredagskvelden. «Kollektivet» går hver fredag klokken 16.55 og varer i 23 
minutter.  
 
I avtalene brukes begrepet «jevnlig» om kravet til sendefrekvens. TV 2 sender programmet ukentlig 
både i vår- og høsthalvåret.  
 
I 2014 var sesongene til Kollektivet marginalt kortere, og TV 2 sendte til sammen 21 episoder av 
programmet. Her er kun 16.55-sloten tatt med i beregningen. TV 2 bestemte seg nemlig for å la 
«Kollektivet» få nå bredere, og la satsingen dobbelt høsten 2014. Det vil si at «kollektivet» gikk både 
torsdag kveld og fredag ettermiddag (førstegang og reprise av samme program) hele høsten.  
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Sesongene i 2014 var kortere enn årene før, men dette gjenspeiler ikke TV 2 satsing på unge seere. 
Sannheten er at TV 2 satser tyngre på ungdom nå enn noen gang. TV 2 har hatt økt fokus på sin 
satsning på yngre seere og det er gjenspeilet i hele programsatsningen. Ved siden av Kollektivet, 
ønsker vi å trekke frem «Idol junior». TV 2 hadde som målsetning å ta et kjent konsept å lage det 
med fokus på de unge på de unges premisser.  
  
TV 2s fokus på de yngre seergruppene gjenspeiles i seertallene:  I aldersgruppen 15 til 34 år økte TV 2 
sin andel total fra 16,3 til 17,3 prosent i 2014. Dette viser TV 2s stadige fokus mot unge seere.  
 
TV 2 hadde et økonomisk krevende år med OL, VM og tunge dramasatsninger. Dette vil gi utslag 
noen steder, som her, der sesongene til «Kollektivet» ble besluttet redusert. En annen grunn til at 
«Kollektivet»s sesong ble kortet ned var at den samme gjengen spilte inn spin-off-serien sin 
«Suksesskolen», som er et humordrama for ungdom. Denne kom ikke på skjermen i 2014, den 
kommer i 2015 i stedet.  
 
TV 2 har også andre programmer som er ekstra populære hos de yngre aldersgruppene:  
 
I aldersgruppen 12 til 19 er «Farmen», «Norske talenter», «Senkveld med Thomas og Harald», «Skal 
vi danse», «Idol», «Senkveld i Sotsji», «Truls – Oppdrag Hurtigruten», «Hver gang vi møtes», «Født i 
feil kropp» og «På tur med Dag Otto» populære program.   

 

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 
2014 

311  
282  
283 
274 

193  
120  
120 
116 

118  
162  
163 
158 

17  
34  
13 
21  
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TV 2s dramainvesteringer 2007 – 2014:  

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 

 

2013:  

Dag: 1.202.000 x 10 = 12.020.000 

Totalt: 12.202.000 

 

2014:  
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Det tredje øyet: 2.080.000 x10 = 20.800.000 
Samurai sikkerhet: 963.333 x12 = 11.560.000 
Toget: 458.860 x 6 = 2.753.160 
Meglerne: 1.216.000 x10 = 12.160.000  
 
Totalt: 47.273.160  

 

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. 

2014 var virkelig TV 2s store drama-år, med hele fem egenproduserte dramaserier. Fire av disse var 
førstegangsvisninger, den femte er Hotel Cæsar. Våren 2014 viste vi den norske krimserien «Det 
tredje øyet». For litt over fire år siden opplevde politimannen Viggo Lust alle foreldres verste 
mareritt - datteren Christina forsvant sporløst. Viggo klarer ikke å la den gamle saken ligge og prøver 
desperat å finne ut hva som skjedde med henne. I dramakomedien «Samurai Sikkerhet» var noen av 
Norges beste komikere å se som vektere, men Truls Svendsen og Henriette Steenstrup figurerte som 
meglere i dramakomedien «Meglerne». Hver mandag til torsdag sjekket vi inn på «Hotel Cæsar», TV 
2s 17 år gamle såpeserie. I tillegg sendte vi påskekrimmen «Toget - Jakten på en morder» hele 
påsken.  

TV 2 brukte 47.273.160 kroner på drama i 2014 (eksklusive Hotel Cæsar), noe som er den høyeste 
summen TV 2 har brukt på drama både denne og forrige avtaleperiode.  

TV 2 sendte også førstegangsvisninger av disse norske filmene: «Kon-Tiki», «Fuck up» og «Jakten på 

Berlusconi».  

TV 2 øker dermed antallet på førstegangsvisninger fra 13 timer i 2013 til 21 timer i 2014.  

TV 2 investerer store summer i norsk film. I 2014 brukte vi rundt 2,5 millioner kroner (inkludert 

barnefilm, forkjøp på manusbasis og ferdiglaget).   Dette er riktig nok en halvering av rekordåret 

2013, men likevel på høyde med 2012 og de andre årene som 2014 sammenlignes med.  

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 

2013:  
 

5 000 000 

2014:  
 

2.500.000  

Merknad til de ovennevnte beløpene:  Beløpene er ofte fordelt på barter-avtaler, noe 
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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 ca 15 slike søknader per år, vi beslutter å støtte 2 til 5 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 innen film og tv. 

TV 2 brukte til sammen 49.773.160 kroner på norsk drama og norsk film i 2014 (eksklusive Hotel 
Cæsar og dubbede barnefilmer), noe som er den desidert høyeste summen TV 2 har brukt på film og 
drama alle årene vi i følge avtaleteksten skal sammenlignes med.  

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 2014 sendte TV 2 57,3 prosent norsk innhold inkludert egenpromotering, og 52,8 prosent eksklusiv 
promotering. Det er 2,8 prosent mer enn minstekravet på 50 prosent.  

4.6 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:  
 NB: Etter forespørsel fra Medietilsynet svarer TV 2 på fem konkrete spørsmål vi har fått angående 

lokalisering. Det samme gjorde vi i 2012, men da som et eget dokument på grunn av egen tidsfrist.  

Denne bolken er dermed utvidet i forhold til tidligere år.  

Spørsmål 1 og 2 fra Medietilsynet:  

1 .Hva er deres registrerte foretaksadresse i Brønnøysundregistrene? 2. Hvilken adresse benyttes overfor offentlige myndigheter? 

Svar på spørsmål 1 og 2:  

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.  

TV 2 registrerte foretaksadresse i Brønnøysundregistrene er:  

TV 2 

Nøstegaten 72 

5020 Bergen 

Den samme adressen benyttes overfor offentlige myndigheter.  
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Bergens posisjon som hovedkontor for TV 2 står sterkere enn noensinne. Det er nemlig klart at TV 2 

flytter inn i det prestisjefulle prosjektet Bergen Media City sammen med de største mediene i 

Hordaland. Planlagt innflytting er i 2017.  

Spørsmål 3:  

Hvordan er organisasjonsstrukturen? I beskrivelsen er det ønskelig at den geografiske plasseringen av ulike grupper ansatte fremgår. Dette 

kan eksempelvis deles inn i hvordan ledelse / redaksjon / administrativt / teknisk / salg er plassert. Dersom den geografiske plasseringen 

for medarbeidere varierer mellom flere kontorer, er det ønskelig at dere tar utgangspunkt i arbeidsstedet som er beskrevet i 

arbeidsavtalen og hvor den enkelte har hovedbase ved tallfestingen. I tillegg kan det eksempelvis gis supplerende informasjon om at et 

visst antall av disse pendler mellom flere kontor, og hvordan dette praktiseres.  

Svar på spørsmål 3:  

TV 2s organisasjonsstruktur er bygget opp slik:  
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(Merk: Denne årsverk-oversikten er korrekt i henhold til ansatte Oslo-Bergen. På grunn av noen omorganiseringer i TV 2, er 

ikke avdelings-kategoriene helt oppdatert. Noen avdelinger har for eksempel blitt slått sammen, som for eksempel 

«program» og «tv-kanaler», som nå utgjør Program.  Men tabellen gir totalt sett et riktig bilde av ansatt-fordelingen, og 

spesielt mellom de to byene).  

De blå boksene i organisasjonskartet markerer direktørene under sjefredaktør og administrerende 

direktør Olav T. Sandnes.  Sandnes har kontor i både Oslo og Bergen og pendler mellom disse.   

Sandnes har åtte direktører under seg, der fem er plassert i Bergen og tre i Oslo. De som er plassert i 

Bergen er: Nyhets- og sportsredaktør, direktør for betal-tv, teknologi og distribusjon, strategidirekør, 

økonomidirektør og kommunikasjonsdirektør. TV-direktør, markedsdirektør og HR-direktør sitter i 

Oslo.  

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

generalforsamling holdes i juni i Bergen hvert år.  

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. 

Til sammen utgjør virksomheten i TV 2 839 årsverk. Bergen har 435 årsverk, mot 404 årsverk i Oslo. 

Ansatte knyttet til nyheter, teknikk, Plan og utspilling og sport for den aller største delen av staben i 

Bergen.  

De fleste avdelingene har ansatte i begge byer, med unntak av kommunikasjon, økonomi, lønn, TV 2 

og Sumo-redaksjonen.  De nevnte avdelinger holder kun til i Bergen.  I tillegg er avdelinger som 

promo og Plan og utspilling sterkt forankret i hovedkontoret, med kun et fåtall ansatte i Oslo. Salg- 

og markedsavdelingen derimot ligger nærmest i sin helhet i Oslo.  

Spørsmål 4:  

Hvordan tas de redaksjonelle valgene? I beskrivelsen er det ønskelig at det redegjøres helhetlig for organiseringen av det redaksjonelle 

arbeidet, herunder hvor den/de som har ansvar for programlegging/sendeskjema har base og hvor de daglige redaksjonelle avgjørelsene 

tas. Det bes også om at det særskilt redegjøres for organiseringen av den sentrale nyhetsredaksjonen. 
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Svar på spørsmål 4:  

TV 2s sendeskjema består i all hovedsak av tre stolper: Underholdning, nyheter og sport. Det er 

ledelsen i TV 2, med sjefredaktør Olav T. Sandnes i spissen, som har det overordnede ansvaret om 

hva som skal gå på TV 2s kanaler. 

I ledelsen sitter nyhets- og sportsredaktør og TV-direktør (sjefen for TV 2s programavdeling). De to 

styrer sine stolper, nyhets- og sportsredaktør har det overordnede ansvaret for sport, nyheter og 

aktualitet, og tv-direktøren leder TV 2s programavdeling.  

Nyhets og sportsredaktør sitter i Bergen, det gjør også sportsjefen i TV 2, som rapporterer til Nyhets- 

og sportsredaktør. TV-Direktøren, som leder underholdningsavdelingen, sitter i Oslo.  

TV 2s nyopprettede avdeling Plan og utspilling, som ligger under Program, har sitt hovedsete på 
hovedkontoret i Bergen. De har ansvaret for sendeskjemaene for alle TV 2s lineære kanaler. Et fåtall 
sitter i Oslo, men de aller fleste i denne avdelingen er i Bergen. De setter sendeskjemaene til alle TV 
2s kanaler og har også ansvaret for utspilling av alle kanalene. Plan og utspilling har en ledergruppe 
på tre personer, som alle sitter i Bergen. De tre er sjef for plan og utspilling, som rapporterer til TV-
direktør, samt sjef for schedulering, programpresentasjon og publisering og sjef for 
innholdsforvaltning og utspilling.  

Videre er det tre strategiske planleggere i TV 2. Sjef for Plan og utspilling som schedulerer TV 2 sitter i 
Bergen, mens planleggerne for TV 2 Bliss og TV 2 Zebra sitter i Oslo for å ha nærhet til 
innkjøpsavdelingen, som sitter i Oslo. Nyhetskanalen og Sportskanalen er kanaler med dagsaktuelt 
stoff, og kanalene planlegges innholdsmessig av avdelingene selv, men i tett samarbeid med Plan og 
Utspilling, som koordinerer sendeskjemaene mellom innholdsavdelingene, marked og til utspilling. 

Plan og utspilling er et nav for svært mange avdelinger i TV 2 og samarbeider tett med resten av 

programavdelingen, Nyheter og Sport, TV 2 Sumo, kommunikasjonsavdelingen, TV 2 Promo og 

innkjøp.  

Redaksjonell oppbygging - underholdning  

I programavdelingen er det TV-direktøren og programdirektøren i Oslo som velger ut konsepter som 

skal kjøpes inn og som vi skal lage god norsk TV 2-underholdning av. Dette håndteres av 

utviklingsavdelingen som ligger i programavdelingen i Oslo. Programrådet har møter hver mandag, 

her er fokus på plassering i sendeskjema for de ulike programmene og programutvalget. Programmer 

det besluttes å gå i produksjon med får utnevnt en programredaktør. Noen av disse sitter i Bergen, 

men brorparten sitter i Oslo.  Det er Programredaktørenes ansvar at programmene produseres i 

henhold til TV 2 verdier og at resultatet blir i henhold til bestilt leveranse. 

Programdirektøren kaller annenhver torsdag inn til Informasjonsmøte for avdelingen. På dette møtet 

kommer også planleggingssjef (sitter i Bergen), promosjef (sitter i Bergen), researchsjef (sitter i Oslo) 

og kommunikasjonssjef (sitter i Bergen). Her går de gjennom nye satsningsområder, strategier, 

tanker fremover, rating, og relevant informasjon angående programmer, planlegging, innkjøp, 

promo, merkevare, kommunikasjon og avvikling.  

Hver onsdag er det også redaktør-møte, der alle redaktørene sammen med Programdirektør går 

gjennom pågående og kommende produksjoner, samt andre relevante saker men ønsker belyst. 

Dette foregår også over video.  
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De største og fleste produksjonsselskapene holder til i hovedstaden. Som kommersiell kanal, som 

benytter oss av produksjonsselskap, må vi holde til der de befinner seg.  I tillegg er 

underholdningsredaksjonen avhengig av film-miljøet, musikkmiljøet og et rikt tilfang av profiler, der 

de aller fleste bor i Oslo. TV 2 ønsker likevel å vende nesen utover hovedstaden også, og gjør det når 

sjansen byr seg. «Tid for hjem», en populær oppussingsserie som er i sin tiende sesong, produseres i 

Bergen og var senest en sving opp til Harstad for å lage programmer der. Allsang på grensen 

produseres i Halden. I 2014 var TV 2 i Kristiansand og laget sommer-programmet «Dyreparken».  

Kommunikasjonsrådet ledes av Direktør for visuell kommunikasjon. Her deltar 

representanter fra alle avdelinger som samarbeider om lanseringer av programmene våre, 

både on and off air. Dette er ukentlige møter med video Oslo/Bergen.  

Programlederansvarlig, som sitter i Oslo, følger opp alle talentene, samt bemanner alle 

programmer med riktig programledelse. 

Programavdelingen i TV 2 har blitt stor, og grovt sett kan man si at «program» og «tv-kanaler» i 

ansatte-oversikten ovenfor viser det som er dagens programavdeling. Dermed er program totalt sett 

nå større i Bergen enn i Oslo. Program inkluderer innkjøp i Oslo, Visuell kommunikasjon/Merkevare i 

Oslo, Promo i Bergen og ikke minst Plan og utspilling i Bergen. Det er på Plan og utspilling ved 

hovedkontoret at TV 2s sendeskjema settes opp og tablåene publiseres.  

Programavdelingen samarbeider også tett med kommunikasjonsavdelingen i Bergen og 

Markedsavdelingen i Oslo i sitt daglige arbeid. 

Redaksjonell oppbygging - Sporten  

Sportssjefen i TV 2 sitter i Bergen. Det gjør også TV 2s nyhets- og sportsredaktør, som sitter i TV 2s 

ledergruppe. Sportens ledergruppe består av syv personer, hvorav fem sitter i Bergen og to sitter i 

Oslo. De som sitter i Bergen er: Sportssjef, redaksjonssjef, fotballsjef, kanalsjef og websjef. De som 

sitter i Oslo er: Eventsjef og redaksjonssjef 2. I tillegg sitter de tre viktigste støttefunksjonene til 

sportsledelsen i Bergen, det vil si økonomisjef, lederen for kommersielt innhold og 

administrasjonssjef.  

Ledermøtene i Sporten finner sted hver onsdag klokken 12.00. Sportssjefen, som sitter i Bergen, er 

ordfører på møtene, som er videokonferanser mellom Oslo og Bergen. Her tas de store og viktige 

beslutningene.  

Det er 70 årsverk i Bergen og 27 årsverk på Sporten i Oslo, og både den redaksjonelle og tekniske 

tyngden ligger på hovedkontoret. Planleggingen av sendeskjema skjer i samarbeid med planlegger i 

avdelingen Plan og utspilling, som også sitter i Bergen.  

Sporten ble styrket ytterligere i Bergen i forbindelse med TV 2s satsing på Premier League fra 2010-

2013. Disse rettighetene går til 2015/2016-sesongen.  

Sportsavdelingen ble styrket enda mer opp mot Sotsji i 2014. OL i Sotsji var forankret i Bergen. Alt, 

bortsett fra ishockeysatsingen, ble håndtert fra hovedkontoret. Både det redaksjonelle og teknisk 

bemanning. Kort fortalt: Alt som ikke ble håndtert onsite i Sotsji, gikk fra Bergen. Det samme vil skje 

under Sommer-OL i Rio de Janeiro i 2016.  
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Redaksjonell oppbygging - Nyhetene 

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

Nyhetsledelsen er nå ledelsen til både Nyhetene og Sporten etter at Nyhetsredaktøren i TV 2 overtok 

ansvaret for Sporten, og dermed er Nyhets- og sportsredaktør. Nyhets- og sportsredaktøren sitter i 

TV 2s ledergruppe og er ansvarlig for kveldssendingene for Nyhetene og Sporten på TV 2, TV 2 

Nyhetskanalen, nyheter på nett, valgsendinger, sportsbegivenheter og Lørdagsmagasinet. Han sitter i 

Bergen.  

Ledelsen for Nyheter og sport består av ni personer. Nyhets- og sportsredaktør (Bergen), nyhetssjef 1 

(Bergen). Nyhetssjef 2 (Oslo), Nettredaktør (Oslo), Sportssjef (Bergen), administrasjonssjef for 

nyheter og Sport (Bergen), utviklingsredaktør (Oslo) og sjefsprodusent (Oslo). Fire av ledergruppen 

sitter i Bergen, fem i Oslo. (Vi minner om at Sporten også har sin egen ledergruppe, denne beskrives 

under redaksjonell oppbygging – Sporten).  

Under nyhetssjefen i Bergen sitter redaksjonssjef, utenrikssjef og redaksjonssjef for desk. Disse sitter 

på hovedkontoret.  Under nyhetssjefen i Oslo sitter redaksjonssjef for samfunn, redaksjonssjef for 

innenriks og redaksjonssjef for TV 2 Nyhetskanalen. Disse tre sitter på kontoret i Oslo.  

De fleste redaksjonene i Nyhetene befinner seg både i Oslo i Bergen. Men nyhetsteksting, 

nyhetsgrafikk, utenriks og Lørdagsmagasinet holder i sin helhet til i Bergen. Planlegging av 

sendeskjema skjer i Bergen, i samarbeid med planlegger i Plan og utspilling, som holder til på 

hovedkontoret.  

De redaksjonelle avgjørelsene tas på to daglige møter. Nyhetssjefene i Bergen og Oslo leder daglig 

møte fra Bergen klokken 10.00. Kveldsredaktør i Bergen leder det daglige møtet klokken 14.00. I 

disse møtene tas alle de viktige redaksjonelle beslutningene. Møtene er på videolink mellom de to 

byene. At TV 2s kveldssendinger alltid sendes fra hovedkontoret er et sterkt signal om hvor 

nyhetenes tyngdepunkt ligger. Sendingene redigeres på nyhetsdesken i Bergen, av ansvarlig 

sendevaktsjef/redaktør. Det er nyhetssjef 1, som sitter i Bergen, som har avviklingsansvaret for 

sendingene, og dessuten myndigheten til nyhets- og sportsredaktør i hans fravær.  

Selv om Nyhetene drifter en hel kanal, TV 2 Nyhetskanalen, er det kveldssendingene som er navet i 

TV 2s nyhetsformidling ut til det norske folk. 21 Nyhetene er viktigste og høyest prioriterte sending 

der alle store redaksjonelle satsinger og eksklusive avsløringer prioriteres. 18.30 er mer 

dagsordenpreget og hendelsespreget. Disse to sendingene er det redaksjonene primært skal levere 

inn mot. Dernest Nyhetskanalen, som skal leve på det som allerede er igangsatt av hensyn til 

hovedsendingene, samt debatt og analyse. 

Som man kan lese ut av årsverk-listen er det litt flere årsverk i Oslo enn Bergen med 104 årsverk i 

Bergen og 126 i Oslo. Grunnen til dette er i all hovedsak 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 sentrale samfunnsinstitusjoner.  

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 stor 

variasjonsmuligheter for programlederne. Nyhetene, både studiobiten og innslagene sendes nå i HD. 
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En versjon av studioet er også bygget i Oslo, slik at nyhetene skal fremstå helhetlig. Studioet i Oslo er 

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

på hovedkanalen sendes herfra.  

 

Spørsmål 5:  

Hvordan foregår avviklingen av sendingene? I denne beskrivelsen er det ønskelig at dere beskriver hvordan den tekniske senderavviklingen 

foregår i hovedtrekk, herunder hvilke sendinger som går fra de ulike kontorene og hvor stor andel av døgnets sendinger som sendes fra de 

ulike kontorene. Dersom det er interne variasjoner i senderavviklingen med hensyn til hvilke kontorer sendingen går fra, kan dette gjerne 

estimeres i prosent. Et eksempel kan være at 60 % (estimat) av nyhetssendingene går fra studio i by X, og resterende nyhetssendinger går 

fra studio i by Y.  

Svar på spørsmål 5:  

Til syvende og sist må absolutt alle signal inn til Bergen før de går ut til det norske folk. I Bergen ligger 

Hovedkontrollen (også kalt TV 2s hjerte) som tar imot alle signalene, uansett om de sendes fra OL i 

Sotsji eller God morgen Norge-studio i Oslo. Hovedkontrollen ligger under Plan og utspilling.  

I Linjekontrollen sendes signalene videre ut fra TV 2-huset og ut til tv-skjermene landet over.  

Her følger en oversikt over hva som sendes fra Oslo og hva som sendes fra Bergen i de ulike 

programstolpene på hovedkanalen.  

Vi tar som i 2012 utgangspunkt i det som sendes direkte fra enten studioene i Oslo eller studioene i 

Bergen.  

Nyhetene – avvikling  

På morgenen i ukedagene sender TV 2 seks korte nyhetssendinger på fem minutter hver. I tillegg 

sendes det en lengre nyhetssending på 21 minutter klokken 06.30. Disse sendingene er i samsending 

med TV 2 Nyhetskanalen og går fra Oslo.  

18.30- og 21.00 Nyhetene utgjør 35 minutter per dag i ukedagene og sendes alltid fra Bergen. Lørdag 

er 21.00 Nyhetene fem minutter kortere.  Disse nyhetssendingene ligger fast i sendeskjema fra 

mandag til søndag.  

TV 2 Nyhetene sender 255 minutter i uken fra Oslo og 240 minutter fra Bergen.  

Regnet om i prosent sendes dermed 48 prosent av sendingene til Nyhetene på hovedkanalen fra 

Bergen.  

Her er det derimot viktig å understreke at de sendingene som går fra Bergen er TV 2 Nyhetenes 

tyngste satsinger og at ressursbruken mellom samsendinger produsert av TV 2 Nyhetskanalen og 

satsingene på kveldssendingene ikke kan sammenlignes.   

Underholdning/aktualitet – avvikling  

Fra studioene på Oslo-kontoret sendes aktualitetsprogrammet «God morgen Norge» live fast hver 

ukedag.  
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Dette programmet sendes 100 prosent fra Oslo.  

Sporten – avvikling  

TV 2s daglige sportssendinger sendes alltid fra Bergen. 

Alle større sportsbegivenheter, som for eksempel Olympiske leker, Tour de France og 

fotballmesterskap har sitt også «hjem» i Bergen. Det vil si at studiobiten produseres og sendes fra 

Bergen. Det eneste unntaket er når vi har studio «onsite», det vil si: når vi har programlederne og 

studio på plass der mesterskapet finner sted, som for eksempel under OL i Sotsji og håndball-EM i 

Kroatia/Ungarn.  Vi har også, i samarbeid med NRK, hatt stemnings-sendinger fra Kontraskjæret i 

Oslo under VM.  

Sportssendingene på hovedkanalen sendes dermed 100 prosent fra hovedkontoret.  

4.7 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 
2014, 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, Oddbjørn Hjelmeset, Kristen Myklebust 
Ravnestad, Kjetil Iden, Asle Igland, Solveig Barstad, Kari Traa, Hilde Synnøve Lid, Ingvild Skare 
Thygesen, Eli-Kari Gjengedal, 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.  
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