
Allmennkringkaster-
regnskap
TV 2 AS, 2019



Innhold
Forord 3
Året kort fortalt 5 
Krav til innhold 6
Innledning 7
Generelle innholdskrav 8
Årets programmer 11
Nyheter 18
Sport 34
Programmer for barn og unge 40
Norsk film og TV-drama 44
Distribusjonskrav 48
Organisering og lokalisering 49
Håndtering av avvik 51
Vedlegg 53
Etterord 61

3 Allmennkringkasterregnskap – TV 2s forpliktelser – rapport for 2019



Forord
Av: Olav T. Sandnes
Sjefredaktør og administrerende 
direktør i TV 2
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TV 2 leverer allmennkringkaster-
regnskapet i en spesiell tid. Dette 
regnskapet skal oppsummere fjoråret, 
men det ville være unaturlig ikke å nevne 
koronapandemien. Jeg vil derfor også 
inkludere konsekvensene den har for TV 2 
og allmennkringkasteroppdraget vårt.

Det første året med den nye avtalen om kommersiell 
allmennkringkasting mellom TV 2 og den norske stat har 
vært et godt år for TV 2. Med avtalen som fundament har 
vi satset mer på nyheter, undersøkende journalistikk og 
datajournalistikk i 2019 enn i årene før.

Konkurransen i mediemarkedet er tøff. Globale aktører har 
tatt en større posisjon i Norge de siste årene, og bruken av 
sosiale plattformer som Facebook og Google stiller flere 
krav til vårt innhold for at det skal være relevant. Vi ser 
også en oppblomstring av falske nyheter og konspirasjons-
teorier, som gjennom sosiale medier får vokse og spre seg. 
Samtidig ser vi at tilliten til de norske redaktørstyrte 
mediene øker. TV 2 har hatt vekst på Medietilsynets siste 
undersøkelser, og vi tar dette med oss som en viktig 
tilbakemelding om at det fortsatt er stort behov for norsk 
journalistikk og innhold, med en avsender folk kjenner til
og stoler på.

Koronapandemien, med sine enorme konsekvenser for 
Norge og verden, har i aller høyeste grad satt TV 2 på prøve. 
Hele organisasjonen har på rekordtid snudd seg rundt og 
sørget for at vi fortsatt kan levere på samfunnsoppdraget 
vårt. 

Selv om seerne og brukerne er langt flere enn de pleier 
å være, øker ikke inntektene. Fra april merket vi at flere 
annonsører valgte å ikke bruke penger på markedsføring, 

mens andre reduserte budsjettene drastisk. Det påvirker 
TV 2s inntekter. Vi har derfor oppfordret annonsørene til 
å velge norske, redaktørstyrte medier i stedet for globale 
plattformer som ikke betaler skatt til Norge eller bidrar til 
norsk verdiskapning. Vi opplever at oppfordringen ble godt 
mottatt hos annonsørene, men, som mange andre, er vi 
bekymret for langtidsvirkningene og vi jobber aktivt for at 
norske medier skal være godt rustet både gjennom og etter 
krisen.

TV 2 ønsker å være offensive og levere et bredt tilbud til 
befolkningen under koronakrisen. Allmennkringkaster-
avtalens forpliktelser er et godt fundament, men som 
beskrevet i søknaden vår, har vi enda høyere ambisjoner. 
Vi har respondert på befolkningens behov for nyheter i en 
krisetid med å utvide nyhetstilbudet ytterligere. 

TV 2 var først ute med en dokumentar om korona-
pandemien, «Da pandemien rammet Norge», produsert 
av redaksjonen bak «Vårt lille land» og sendt søndag 19. 
april. Vi har også skreddersydd flere programkonsepter for 
å samle befolkningen i en tid hvor mange er mer alene enn 
ellers. Sportsredaksjonen har satt i gang treningsprosjektet 
«Hele Norge trener», hvor kjente idrettsprofiler motiverer 
alle der hjemme til å holde seg i aktivitet. Vi har gitt bort 
reklametid, med hashtagen «#rettfrahjemmebane», slik at 
folk som savner noen, kan sende en hilsen i reklamepausene 
på TV 2. 

I samarbeid med TV 2 Skole har vi sendt to timer 
undervisning direkte for 5.-7.-trinn daglig, digitalt og 
lineært. TV 2 skole er et datterselskap som tilbyr digitale 
læremidler, videoinnhold og -undervisning. I samarbeid med 
Folkehelseinstituttet (FHI) har TV 2 Skole og TV 2 også laget 
informasjonsvideoer om koronaviruset og hvordan man 
unngår smittespredning, på de åtte mest talte språkene i 
Norge, i tillegg til norsk. 

Allmennkringkasteravtalen gir TV 2 et trygt grunnlag for 
å satse videre på nyhetsoperasjonen vår. I Norge sørger vi 
for at felleskapet får tilgang til et bredt mangfold av lokale, 
regionale og nasjonale medier. Det er en sterk tradisjon som 
støttes opp av ulike politiske virkemidler. Det er avgjørende 
at vi fortsatt har en kommersiell allmennkringkaster for å 
sikre NRK reell konkurranse, for mediemangfold, for 
geografisk bredde og for et sterkt tilbud av norsk innhold og 
nyheter. Avtalen om kommersiell allmennkringkasting gir 
oss muligheten til å få kompensert noen av merkostnadene 
ved allmennkringkasteroppdraget, og er nok viktigere nå 
enn noen gang.

I denne rapporten vil vi ta dere igjennom våre leveranser 
på kravene i avtalen, samt deler av nyhets-, sports-, og 
underholdningsdekningen i 2019. Vi er stolte av at TV 2 i det 
første året med den nye allmennkringkasteravtalen leverer i 
tråd med våre høye ambisjoner. 

Vi håper dere setter pris på denne gjennomgangen av året.

TV 2 var først ute med en 
dokumentar om koronapande-
mien, «Da pandemien rammet 
Norge», produsert av redaks-
jonen bak «Vårt lille land» og 
sendt søndag 19. april.
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Året – kort
fortalt

Norske TV-seere kan glede seg over ett 
av verdens beste tilbud på eget språk. 
TV 2 har gjennom 27 år bidratt til dette. 
Konkurransen om å levere det beste 
innholdet har gjort journalistikken og 
innholdet hos både TV 2 og NRK bedre.  

Med allmennkringkasteravtalen har vi ikke bare videreført, 
men styrket den brede nyhetssatsingen på hovedkanalen, i 
tillegg til vår brede nyhetssatsning på TV 2 Nyhetskanalen 
og tv2.no. Medietilynet undersøkte nylig hvilke medier 
nordmenn har størst tillit til under koronakrisen, og her 
kom TV 2s nyhetssendinger ut på topp, sammen med NRK. 

TV 2s nyhetssendinger har alltid vært kjernen i TV-tilbudet. 
Vi sier ofte at samfunnsoppdraget er «vårt DNA». I en 
verden med siling av nyheter, store mengder fake news og 
fragmentering av medielandskapet, er norsk redaktørstyrt 
nyhetsdekning med høy troverdighet viktigere enn noen 
gang. Nyhetene våre når et bredt lag av befolkningen, 
og TV 2 er større enn NRK i den yngre målgruppen. Våre 
nyhetssendinger har også større andel kvinnelige seere, 
sammenlignet med NRK. 

Ved å programmere nyheter og annet allmennkring-
kastingsinnhold i samme sendeflate som andre 
programmer, treffer vi også mange av de som forskningen 
omtaler som «nyhetsunnvikerne»; de som ellers aldri 
oppsøker nyheter av seg selv. Det er en viktig effekt av 
allmennkringkastingsavtalen.

TV 2 skal berøre og engasjere med utgangspunkt i den 
norske hverdagen og vårt eget, unike perspektiv. Denne 
filosofien preger hele programflaten vår, fra morgen-
sendingene på «God Morgen Norge», sterke historier
 i dokumentarserien «Vårt lille land», kritisk forbruker-
journalistikk i «TV 2 hjelper deg», fotballsendinger som 
engasjerer og gleder, flaggskipet «21 Nyhetene» til , 
folkekjære underholdningskonsepter som «Farmen» og 
«Kompani Lauritzen». 

Vi er stolte av innholdet vi har levert i 2019. Nedenfor 
gjennomgår vi hvordan kravene i avtalen er oppfylt. I kapittel 
1 går vi igjennom kravene til innhold, både de generelle 
(§ 4-3) og de konkrete kravene (§ 3-1). Kapittel 2 omtaler 
kravene til lokalisering  (§ 3-3), mens kapittel 3 redegjør for 
kravene til distribusjon. Avslutningsvis i kapittel 4 gis en 
kort redegjørelse for hvordan vi har håndtert avvik. 
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Krav til innhold
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Krav til 
innhold

Allmennkringkasteravtalen oppstiller 
i § 3-1 og § 4-3 krav til innholdet på TV 
2 (hovedkanalen). Nedenfor redegjøres 
først for hvordan vi har oppfyllt allmenn-
kringkasterprinsippene og de generelle 
kravene i  § 4-3, deretter går vi igjennom 
de spesielle innholdskravene i § 3-1. 

Generelle innholdskrav

§ 4-3 Krav til innholdet i TV-kanalen
TV-kanalen hvor allmennkringkastingsinnholdet gjøres
tilgjengelig, jf. § 3-2, skal oppfylle følgende innholdskrav:

Programtilbudet skal baseres på prinsippene for all   
mennkringkasting.

Programtilbudets profil skal være av allmenn karakter 
og interesse.
 
Det skal tilbys programmer for både brede og 
smale grupper.
 
Norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 pst. 
av sendetiden.

Begge de offisielle norske målformene skal benyttes.

Programtilbudet skal ha tematisk bredde på minst fem   
programkategorier med hyppighet og omfang iht. skjema i  
vedlegg B til kunngjøringen.

Programtilbudet skal ha sjangermessig bredde, både   
når det gjelder sammensetningen av programkategorier   
 og sammensetningen innenfor den enkelte programkategori
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Programtilbudet skal baseres på 
prinsippene for allmennkringkasting.

TV 2s profil er gjennom 27 år basert på prinsippene for 
allmennkringkasting. Det betyr at vi planlegger et sende-
skjema som sikrer at flest mulig seere blir eksponert for 
innhold de normalt ikke ville oppsøkt av seg selv. I en tid 
hvor vi ser at algoritmer styrer stadig mer av brukernes 
innholdskonsum er det helt avgjørende at redaktørstyrte 
medier fortsetter å eksponere seere og lesere for ulikt 
innhold.

Vi ønsker også at alle som bruker tid på TV 2s programmer 
skal oppleve at de sitter igjen med noe mer, og ikke er 
likegyldige. Vi skal alltid være viktige og relevante for 
seerne, på seernes og fellesskapets premisser. TV 2 skal 
formidle nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned. Det betyr at 
våre reportere intervjuer innbyggeren som har fått et ras 
inn i hagen sin, og ikke bare ordføreren i kommunen. Vi lever 
oss inn i engasjementet til ekte sportsfans, samtidig som 
vi overrasker og gir dem noe nytt de ikke visste fra før. Det  
betyr at seerne av Farmen også lærer noe om gårdsdrift og 
norsk kultur og historie, i tillegg til realitykonkurransen. Alt 
dette er effekter av allmennkringkasteravtalen og valg vi 
tar fordi vi ønsker å gjøre noe mer enn det som er strengt 
nødvendig for å hente de kommersielle inntektene. 

Når TV 2s innhold får publikum til å bli revet med og 
engasjert, er det fordi engasjementet kan deles med mange 
andre. Når seerne blir begeistret og sjarmert, er det fordi 
programmene skildrer følelser, lengsler og mellom-
menneskelige relasjoner som de fleste kan kjenne seg igjen 
i. Og når våre historier gjør at seerne blir vekket og utfordret
til å tenke i nye baner, så er det fordi vi refererer til den
samme virkeligheten som vårt publikum møter i sitt daglige
liv.

Etter at allmennkringkasteravtalen trådte i kraft har vi 
styrket denne profilen, og satset ytterligere på norsk innhold 
innenfor alle kategorier på hovedkanalen TV 2, men også på 
de øvrige plattformene våre.

Programtilbudets profil skal være av 
allmenn karakter og interesse.

For TV 2 er det avgjørende å opprettholde posisjonen 
som en alternativ stemme i det offentlige ordskiftet. TV 2 
Nyhetene og TV 2 Sporten setter dagsorden med viktige 
nyhetssaker, og TV 2s underholdningsprogrammer spenner 
fra aktualitet til ren underholdning. Det er også en viktig 
funksjon, gjennom satsinger som «Farmen» samler vi 
befolkningen, gir folk noe å snakke om og danne et 
fellesskap rundt.

TV 2 skal være en samlende arena i det norske samfunnet. 
Det er vår rolle å formidle hvorfor en sak har betydning 
for samfunnet og våre seere, presentert på de ulike 
programmenes premisser. Vi viser også til redegjørelsen 
for enkeltprogrammer nedenfor. 

Det skal tilbys programmer for både 
brede og smale grupper.

Vi har i dag tematisk bredde i programtilbudet på TV 2 
og tilbyr et sammensatt programtilbud for både brede 
og smale seergrupper innenfor våre tre hovedkategorier; 
nyheter/aktualitet, sport og underholdning/drama, og de 
utvalgte temakategoriene. Vi viser her til redegjørelsen 
nedenfor og i kapittel 1.3.

Norskspråklige programmer skal utgjøre 
minst 50 pst. av sendetiden

Norsk innhold og norsk språk og kultur er viktig for TV 2. 
Det er her vi skiller oss fra de globake konkurrentene, og 
det er her nordmenn virkelig ser at de blir tatt på alvor. 
Det har vært en uttalt ambisjon å styrke det norske og det 
nære innholdet i vårt sendeskjema, og alle som ser på TV 
2s hovedkanal gjennom dagen, og spesielt i beste sendetid, 
vil finne at det aller meste av innholdet er norsk. Andelen 
norskspråklige programmer var i 2019 på 60 prosent 
gjennom hele døgnet. 

Begge de offisielle norske målformene 
skal benyttes

TV 2 har en lang og god tradisjon for å oppfordre 
programledere og nyhetsankere til å benytte dialekter og 
nynorsk. Vi har en rekke nynorsktalende nyhetsankere 
og programledere, og har i løpet av 2019 publisert flere 
nyhetsinnslag tekstet på nynorsk. Når løsninger for 
automatisk teksting kommer på plass er vår ambisjon også 
å tilby mer nynorsk teksting på våre sendinger. Testing av 
slike løsninger er allerede i gang på God Morgen Norge. 
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Programtilbudet skal ha tematisk bredde 
på minst fem programkategorier med 
hyppighet og omfang iht. skjema i vedlegg 
B til kunngjøringen

TV 2 valgte følgende fem kategorier for rapporteringsåret 
2019:  

Samfunn/informasjon 
Sport 
Underholdning 
Religion, livssyn og livsfilosofi 
Dokumentarer 

I Vedlegg 1 er den konkrete oppfyllelsen av kravene 
beskrevet nærmere. 

Programtilbudet skal ha sjangermessig 
bredde, både når det gjelder sammen-
setningen av programkategorier og 
sammensetningen innenfor den enkelte 
programkategori

TV 2 tilbyr et bredt utvalg av programsjangere, innenfor 
alle kategorier, og vi utvikler stadig nye konsepter. 
For eksempler på bredden og variasjonen viser vi til 
redegjørelsene for TV 2s tilbud i nedenfor samt i Vedlegg 1. 

Nedenfor har vi beskrevet noen utvalgte programmer fra TV 
2s tilbud i 2019. Gjennomgangen viser bredden i tilbudet 
og hvordan TV 2 arbeider bevisst med allmennkringkaster-
prinsippene i alle deler av programtilbudet.
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– Hva betyr det for din organisasjon at TV 2 har hovedkontor i
Bergen?

– Det er sterkt behov for en allmennkringkaster plassert
utenfor Oslo. Dette betyr at vi får flere stemmer og bredere
kompetanse inn i den offentlige debatten, og kan speile
samfunnet også utenfor Oslo-regionen.

– Hvor viktig rolle spiller TV 2 i medieklyngen i MCB?

– TV 2 har vært og er fortsatt absolutt viktigste motoren i
den sterke medieklyngen som er utviklet i Bergen. Utallige
spin-offs har kommet ut fra TV 2. Rene «gründerfabrikken».
Som en stor og krevende kunde i godt samarbeid med
medieteknologi-leverandørene har en sammen utviklet
verdensledende miljøer. TV 2 representerer hjemme-
markedet der leverandørene får vist løsningene de i neste
omgang går rett ut i det internasjonale markedet med.  Uten
TV 2 ville svært få av bedriftene i MCB sett dagens lys. TV 2
er og en svært viktig partner i samarbeidet med UIB både for
studentene og forskningsmiljøene.

Marit 
Warncke
Administrerende direktør,
Bergen næringsråd 

"Uten TV 2 ville svært 
få av bedriftene i MCB 
sett dagens lys."
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Årets 
programmer
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Åsted Norge

Åsted Norge har vært en stor suksess for TV 2 i 2019, med i 
snitt 658.000 seere per episode. I en tid hvor den lineære 
tv-seingen faller, og hvor kampen om folks tid er tøffere enn 
noen gang, er dette smått historisk for et direktesendt tv-
konsept.  Her oppfordres seerne til å bidra aktivt, både under 
sendingenog i etterkant, medå oppklare uløste kriminalsaker. 

Samarbeidet med Politiet og deres tillit til redaksjonen har vært avgjørende at dette
 programmet har vært mulig. Spesielt stort engasjement vakte historien om
«Containerbabyen». I november 2019 kunne Åsted Norge avsløre at de hadde løst en av 
90-tallets store mysterier. 29 år etter at to politimenn fant en baby i en pose i en container 
på Bjølsen i Oslo, sporet de opp hvordan hun havnet der, og hva som hadde skjedd i forkant. 
Saken startet med at redaksjonen fikk et tips.

En jente skrev om en venninne som ble funnet i en container som nyfødt, og som ønsket 
å finne ut hvorfor. Journalistene lette i nyhetsarkiver og så at dette var en stor nyhetssak 
i 1990. Så begynte de jobben med å få tak i Ingrid, som hun heter. Politiet kjente ikke til 
Ingrids identitet etter at hun ble adoptert bort. Åsted Norge fant Ingrid, og hadde lange 
samtaler om hvordan de skulle løse det.  Politiets dokumenter fra 1990 var mangelfulle, og 
gravingen var krevende, men redaksjonen fant til slutt Ingrids biologiske mor. Saken fikk sin 
avslutning og Ingrid sitt svar. 
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Farmen / Farmen
kjendis

Sommerhytta

Det jeg ikke fikk sagt Huskestue 

Farmen, og etter hvert også Farmen kjendis, som har blitt et eget univers. I tillegg til at 
realitykonseptet er fengende i seg selv, sørger vi også for at seerne får viktige innblikk 
i norsk kultur og historie underveis i sendingene. Vi har også utviklet det digitale 
programkonsept Torpet som sendes på TV 2 Sumo. Dette bidrar til å trekke flere seere til 
hovedkanalen, ved at vi skaper engasjement og interesse på flere plattformer.

Sommerhytta er et egenutviklet program-konsept som er tilpasset og justert fra sesong til 
sesong for å treffe bredt. Vi leter alltid etter gjester som har en historie å fortelle. I 2020 
får prosjektet også en digital «spin off», for å bygge interesse for det lineære konseptet 
også på digitale plattformer. 

Noen TV-prosjekter dukker bare opp underveis, akkurat som livet bare skjer. Når livet er 
som tyngst, kan det tyngste – men også viktigste – være å dele det med andre. Det motet 
Solveig Kloppen viste da hun delte sin historie om moren og søsterens død med oss, er 
uten sidestykke. Det traff oss alle i mellomgulvet og ble formidlet sterkt og ekte.

Huskestue er et langlevende underholdningskonsept for hele familien, hvor Kristian 
Ødegård og Dag Otto Lauritzen byr raust på seg selv, mens de løser ulike utfordringer 
og oppgaver. Programmet appellerer like mye til unge som gamle, til samseing som 
singelseing, lineært som digitalt. 
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På tur med Dag Otto

Karakterdrevne
reiseprogrammer

Gutta på tur Truls à la Hellstrøm

På tur med Dag Otto, Gutta på tur og Truls à la Hellstrøm skaper fortrolighet 
og nærhet gjennom kjente og kjære profiler, og det humørfylte vennskapet 
mellom dem. Truls og Eivind har gjennom 2019 bydd på seg selv for tredje 
sesong på rad, og involvert seerne underveis på reisen. De har tatt oss med 
til flere kontinenter, formidlet både kultur og underholdning og fungert som 
peruanske panfløytister, saueklippere på Færøyene, såpeskuespillere 
i Spania og som latteryoga-pingviner i Italia. 
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The Voice og 
Norske Talenter 

The Voice og Norke talenter har etablert seg som viktige innslag i mange nordmenns 
TV-hverdag. Vi møter optimisme og troen på at gode ting kan skje hver og en av oss, i 
talentprogrammer som fenger både yngre og eldre seere. Vi blir kjent med helt vanlige 
nordmenn med helt uvanlige drømmer, og får følge reisen deres mot målet noen av dem 
når.

Jakten på 
kjærligheten 

HjerteslagI Jakten på kjærligheten blir seerne engasjert av håp, drømmer og skuffelser. De blir også 
sjarmert av deltakernes åpenhet og tillit til hverandre og til oss som ser på. Dette er også 
en produksjon som viser frem noe av Norges rikholdige kulturlandskap og -arv, som i stor 
grad forvaltes av bønder over hele landet. 

Hjerteslag er et tett, nært og ungt relasjonsdrama, nydelig portrettert av Thea Loch Næss 
og Vebjørn Enger. Den skjøre tematikken har blitt varmt ivaretatt på regi- og manussiden, 
og viser at det ikke nødvendigvis må milliardbudsjetter til for å dramatisere store følelser. 
Hjerteslag er en perle av en dramaserie som er nær og personlig, og derfor treffer bredt.

Skal vi danse? Det er de aller færreste underholdningskonsepter forunt å overleve, og i tillegg leve godt 
etter hele 15 sesonger. Skal vi danse har fått ny giv og fremstår nå i stadig mer moderne 
drakt. Høsten 2019 oppnådde vi stemmerekord i en Skal vi danse-finale, og over 900.000 
seere så sluttminuttene av finalen da Aleksander Hetland  gikk av med seieren.
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Forbrukertimen
Forbrukertimen med TV 2 Hjelper deg, 
Matkontrollen og Helsekontrollen, er 
en kjent og viktig bærebjelke i TV 2s 
programskjema.

Forbrukertimen har fortalt historien om Esther på 97 år 
som ikke får nytt høreapparat før hun blir 100 , og Aud 
som ble presset til å pusse opp huset for 300.000 kroner. 
Forbrukerpublikummet har som vanlig fått avsløringer; 
TV 2 Hjelper deg har undersøkt over 100 klagesaker på 
parkeringsbøter der det viste seg at det jevnlig gis bot 
selv om bilførere kan bevise at de har betalt for parkering. 
Matkontrollen og Helsekontrollen har også i 2019 levert 
viktige forbrukersaker. Helsekontrollen satte dagsorden 
med saken der de avslørte at Vitus Apotek arrangerte 
konkurranser blant de ansatte for å selge mer. Debatten 
på NRK viet saken stor oppmerksomhet.

I 2019 markerte vi at TV 2 Hjelper deg har hjulpet norske 
forbrukere med små og store forbrukerproblemer gjennom 
25 år, med en jubileumssending på TV 2. I tillegg ble hele 
TV 2, med alle avdelinger, utfordret til å bidra til en
hjelpeaksjon for å markere jubileet. Alle avdelinger og
 medarbeidere i TV 2 ble invitert til avdelingsvise idé-
dugnader og resultatet ble overveldende. Det ble plukket 
søppel langs kysten, programlederne i Skal vi danse dro til 
et sykehjem og fikk de eldre og ansatte til å danse en egen 
dans for å lette på humøret. Gjengen i Tid for hjem pusset 
opp en togstasjon, for å nevne noen av mange eksempler.
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Norge bak 
fasaden 

Er et ambisiøst journalistisk graveprosjekt med profilene Janne 
Amble og Kadafi Zaman. Gjennom ni episoder tok de oss med inn 
bak lukkede dører for å møte mennesker som viser hvordan det 
egentlig står til bak den velkjente fasaden. Serien går i dybden 
og som viser oss miljøer i Norge som få av oss kjenner til. 

I 2019 tok Norge bak fasaden opp saker som moderne slaveri,  
løpegutter på Oslos østkant,  lukkede kristne miljøer, abort, 
norsk helsevesen , og mennesker som ønsker et nytt liv i Norge, 
men ofte får drømmen knust. 
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Nyheter
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– Det at TV 2 har hovedkontor i Bergen gjør at 
nyhetsdekningen vår speiler samfunnet på en annen måte 
enn om vi hadde hatt hovedkontor i Oslo, slik de fleste andre 
norske medier har. Vi dekker ofte hendelser og aktører på 
Vestlandet som vi ikke hadde gjort dersom hovedkontoret 
vårt lå i Oslo. I tillegg har vi bedre beredskap på Vestlandet, 
rett og slett fordi vi har flere ansatte her. Det er også viktig 
at dekningen fra lokalkontorene styres fra hovedkontoret i 
Bergen – noe som gir litt den samme effekten. 

Journalister og medier blir ofte beskyldt for å «jage i flokk» 
og det er kanskje ikke så rart, når majoriteten av landets 
journalister jobber «oppå hverandre» i hovedstaden. 
Ved at vi har en kraftig tilstedeværelse i Bergen oppsøker 
journalistene ved hovedkontoret automatisk andre aktører, 
eksperter og intervjuobjekter. Dermed får man andre 
stemmer opp og frem enn de vi ofte hører intervjuet i Oslo. 

Sturla 
Dyregrov
Programleder i TV 2 Nyhetene
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§ 3-1 Krav til allmennkringkastings-
innholdetLeverandøren skal levere det 
allmenn-kringkastingsinnholdet som er 
beskrevet i leverandørens søknad.
 
I søknaden tilbød TV 2 nyhetssendinger (inkludert sports-
nyheter) med base i den sentrale nyhetsredaksjonen 
minimum 40 minutter nyheter mandag til torsdag mellom 
kl. 17.00 og kl. 24.00, og minimum 25 minutter fredag til 
søndag mellom kl. 17.00 og kl. 24.00. 

TV 2 har i snitt gjennom hele 2019 sendt litt over 45 
minutter nyheter (inkludert sportsnyheter) med base i den 
sentrale nyhetsredaksjonen, mandag til torsdag mellom 
klokken 17.00 og 24.00, og like over 44 minutter fredag 
til søndag mellom klokken 17.00 og 24.00 (eksklusive 
reklamepauser). 

Videre tilbød TV 2 i søknaden å avsette minimum 250 

Krav til 
innhold

millioner kroner årlig i direkte redaksjonelle kostnader 
knyttet til nyhetssendingene.

TV 2 har i 2019 hatt samlede kostnader på nyhetsområdet 
på 349 millioner kroner. 

TV 2 tilbyr i søknaden at det skal avsettes minimum 
100 redaksjonelle årsverk til nyhetssendingene på 
hovedkanalen.  

Ved utgangen av 2019 hadde TV 2 166 redaksjonelle årsverk 
knyttet til nyhetssendingene på hovedkanalen. 
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Om TV 2s 
nyhetssatsing

TV 2 Nyhetene dekker sentrale nyhetsområder som innenriks, 
utenriks, politikk, krim, økonomi, kultur og sport. Da avtalen 
ble signert høsten 2018, lyste vi umiddelbart ut ti redaksjonelle 
årsverk i nyhetsredaksjonen i Bergen. Dermed har også den 
redaksjonelle dekningen av Bergen og Vestlandet blitt betydelig 
styrket som følge av allmennkringkasteravtalen. I løpet av 
2019 gjenopprettet vi den politiske avdelingen i Oslo og styrket 
vår politiske dekning. I tillegg etablerte vi satsingen «Lab2» i 
Bergen, som spesialiserer seg på digital historiefortelling og 
datadrevet journalistikk. 

Nedenfor redegjør vi for noen av de viktigste sakene og 
satsingene fra TV 2 Nyhetene i 2019:
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– Hva betyr det for din organisasjon at TV 2 har hovedkontor i 
Bergen? 

– Senter for undersøkende journalistikk, SUJO, har et tett 
samarbeid med TV 2 i oppbyggingen og utviklingen av den 
grundig og gravende journalistikken i mediehuset. Den 
fysiske nærheten, at både TV 2 og SUJO er lokalisert i 
Media City Bergen, er en viktig faktor for dette samarbeidet. 
Vi har de senere årene sett at kompetanse på og ressurser 
til undersøkende journalistikk i stor grad har samlet seg 
i de større redaksjonene i Oslo. Det er avgjørende at slik 
kompetanse – og ressurser til denne – også bygges opp 
utenfor hovedstaden. 

– Hvor viktig rolle spiller TV 2 i medieklyngen i MCB? 

Som det største medieselskapet i medieklyngen MCB spiller 
TV 2 en viktig rolle. TV 2 er helt sentral også i forskningen 
og den teknologiske innovasjonen i MCB som Universitetet 
i Bergen (UiB) initierer og driver. Så vidt jeg kjenner til er 
TV 2 involvert i de fleste av disse UiB-prosjektene. MCBs 
store styrke er nettopp den sentrale posisjonen UiB har i 
klyngen, med utvikling av talenter (studenter), forskning og 
innovasjon.  Og det er samspillet mellom UiB og de andre 
aktørene i klyngen som har vist seg som kanskje den 

Per Christian 
Magnus
Senterleder, Senter for undersøkende 
journalistikk (SUJO)

største suksessen ved samlokaliseringen i MCB. Dessuten 
sprang konseptet med MCB ut av dialogen mellom nettopp 
TV 2 og UiB, i sin tid. Derfor er disse to aktørene viktige 
premissleverandørene for MCBs suksess.   

– Hvilken betydning mener du det har at TV 2 er 
allmennkringkaster?

– Samfunnskritisk og undersøkende journalistikk er 
tidkrevende og kostbart. Samtidig utgjør denne 
journalistikken kjernen i det journalistiske samfunns-
oppdraget. Vi mener det er helt avgjørende at TV 2 er en 
allmennkringkaster, for at dette oppdraget holdes oppe 
i mediehuset. Vi har også konstatert at TV 2 nettopp har 
inntatt en viktig rolle på dette feltet gjennom større viktige 
journalistiske avsløringer det siste året. Dette tror vi ikke 
ville skjedd om ikke TV 2 var en allmennkringkaster.

"TV 2 er helt sentral også i 
forskningen og den tekno-
logiske innovasjonen i MCB"
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TV 2 har som kriterium for journalistikken 
at den skal være relevant, ekte og modig. 
Vi skal være på «den annen side», mest 
kritiske til de mektigste, utfordre 
etablerte sannheter og snu kameraet 
når resten ser samme vei. 

Slik kom vi over det som har fått navnet «Sofie-saken» 
i norsk presse, en sak hvor vi kan snakke om «et før» og 
«et etter». I Vær varsom plakaten (VVP) er det nedfelt i 
punkt 1.4 at "det er pressens rett å informere om det som 
skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er 
pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene 
selv fyller sin samfunnsrolle.».

Vi har sett eller lest mange saker om uskyldige som 
utsettes for maktmisbruk begått av ulike personer eller 
instanser som har mer makt enn dem. 

Men hva skjer egentlig når 
maktovergrepet begås av 
pressen selv?

Bakgrunnen for arbeidet med «Sofie-saken» i TV 2 var 
en stigende uro over mangelen på rettssikkerhet under 
#metoo-kampanjen. Sjansen vår til å gå inn i dette kom med 
en seks sekunder kort video som viser to mennesker som 
danser på en bar.

Alle involverte parter var enige om at det hele var gøy og 
helt uskyldig, men i VG ble episoden fremstilt annerledes. 
Mannen var stortingsrepresentant Trond Giske fra 

Arbeider-partiet, som i over et år hadde blitt anklaget for 
å ha oppført seg upassende overfor kvinner. Han hadde 
innrømmet feil, men følte seg som fritt vilt i norsk presse.  
Kvinnen i videoen var Sofie Bakkemyr, en 27 år gammel 
helsesekretær som var ute med venner og feiret bursdagen 
sin. 

Etter at videoen ble spredd mot hennes vilje, følte hun seg 
fullstendig overkjørt og misbrukt av VG. Hun insisterte både 
muntlig og skriftlig på at dansen var hennes påfunn og at 
alt var ren moro. VG ga en motsatt fremstilling av hva Sofie 
følte. VG gjenga også et varsel, hvor det ble påstått at en 
åpenbart beruset Giske hadde befølt Sofie. VG siterte Sofie 
på at det ble «litt mye» og hun måtte dra fra utestedet. 
TV 2 formidlet også VGs versjon denne kvelden.  

Dagen etter måtte Giske trekke sitt kandidatur til 
arbeidsutvalget i Trøndelag. Valgkomiteen vraket ham 
til alle styreverv. Året før hadde Giske trukket seg som 
nestleder i partiet.  

Men aller mest alvorlig var at en helt vanlig kvinne satt 
redd og maktesløs tilbake og følte seg overkjørt av VG. 
Pressens rolle i #metoo-bevegelsen skulle være å avsløre 
trakassering av kvinner. Nå følte Sofie at det var avisen 
som hadde misbrukt henne, forfalsket et sitat og lagt ord i 
munnen hennes. I flere uker nektet VG å rette opp feil. 
Først etter at TV 2 hadde brakt Sofies historie, ga 
styrelederen i VG ordre om en åpen gransking. Da ble 
også oppslaget rettet.  

Sakene om Sofie har fått store konsekvenser. Dansen 
på Bar Vulkan, og etterspillet den fikk vil, ifølge Norsk 
Presseforbund, bidra til å endre norsk journalistikk for 
alltid. Ingen andre «uprofesjonelle» kilder, som Sofie er 
blitt kalt, har gjort mer for å profesjonalisere den norske 
mediebransjen i 2019, skrev Kampanje i desember.  

Sofie-saken
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Kildeutvalget, som ble nedsatt etter «Sofie-saken», har 
foreslått å endre en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten, 
blant annet om tydeliggjøring av premissene i en intervju-
situasjon, hvordan man behandler urutinerte kilder og 
hvordan man benytter seg av anonyme kilder. 

Dersom disse endringene blir 
gjennomført, vil TV 2s nyhets-
dekning innebære en varig 
endring av norsk presse og 
måten vi jobber på. 
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Lab2 var ett av initiativene som oppsto 
som en konsekvens av allmennkring-
kasteravtalen. Lab 2 skal både jobbe med 
egne gravesaker, samt bidra til at TV 2 
som helhet når flest mulig seere og 
lesere med journalistikken vår.

Ett av prosjektene Lab2 jobbet med i 2019, var 
«Kunstgressbløffen», en sak som fikk ringvirkninger både 
nasjonalt og internasjonalt.  

Fjoråret var et år hvor miljøsaken og spesielt forsøpling med 
plastavfall fikk stadig større oppmerksomhet. TV 2 Sporten 
begynte derfor å undres over hvor det egentlig blir av all 
plasten fra kunstgressbaner når banene byttes ut? Det ble 
starten på et omfattende graveprosjekt som gikk på tvers 
av landegrenser i Europa. TV 2 har innhentet store mengder 
informasjon i Norge og ni andre europeiske land.   

I denne saken avslørte TV 2 at store mengder miljøfarlig 
kunstgress dumpes ulovlig i norsk natur, der miljøgiftene 
står i fare for å sive ut i grunnen. 

Hundrevis av trailere med 
kunstgressavfall fra norske 
fotballbaner er sporløst 
forsvunnet.

Norske kommuner har betalt store summer for at flere 
utenlandske selskaper skal resirkulere gamle kunstgress-
baner, uten at dette har skjedd. I stedet er banene dumpet, 
videresolgt eller plassert på ulovlige lagre. De senere år har 

Kunstgress-
bløffen 

ett av selskapene solgt seg inn med at banene resirkuleres 
på en moderne fabrikk i Estland. TV 2 dokumenterte at 
fabrikken i virkeligheten var et stengt, halvtomt lagerbygg 
på den estiske landsbygden.   

Miljøvernministeren har pålagt Miljødirektoratet en full 
gjennomgang av dagens regelverk og praksis for eksport 
og kasting av kunstgress. Etter TV 2s saker, som også 
har satt dagsorden internasjonalt, har den europeiske 
interesseorganisasjonen ETC for første gang opprettet 
etiske retningslinjer for kunstgressbransjen. ETC har også 
innført sanksjonsmuligheter mot aktører som ikke følger 
reglene. 
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TV 2 vant i april 2020 Skupdiplom for 
2019 for arbeidet med 
«Kunstgressbløffen»:

Juryens begrunnelse:

«Innsynsbegjæringer, rettsdokumenter og intervjuer 
- flere av metodene i dette prosjekter er tradisjonelle 
journalistiske metoder. Men for å få de viktige svarene, 
måtte journalistene også på kreativt vis ta i bruk satelitt-
bilder, sortere GPS-koordinater, ta dronebilder, bruke 
formularer for å beregnet avstander og utvikle Python-script 
for å samle inn data.

Saken har avdekket et miljø dominert av cowboyer, lureri og 
miljøkriminalitet - og det på en arena vi normalt forbinder 
med fritid, moro og barn.

Ved å stille spørsmålet Hvor tar avfallet fra kunstgress-
baner veien? har årets diplomvinnere avdekket at miljøfarlig 
kunstgress dumpes ulovlig i norsk natur. Norske kommuner 
har betalt store summer for at flere utenlandske selskaper 
skal resirkulere gamle kunstgressbaner, uten at dette har 
skjedd. I stedet er banene dumpet, videresolgt eller plassert 
på ulovlige lagre.

Tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) 
har kalt kunstgress en “skjult miljøbombe” og som en 
konsekvens av dette gravearbeidet har Den europeiske 
interesseorganisasjonen ETC for første gang opprettet 
etiske retningslinjer for kunstgressbransjen, og kan innføre 
sanksjoner mot aktører som bryter reglene.

Miljødirektoratet har endret krav til hvordan 
kunstgressbaner skal håndteres når de kastes.»
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TV 2s valgdekning 2019 av kommune- og 
fylkestingsvalget skulle være troverdig 
og bred, underholdende og nær. Vi skulle 
søke å nå unge velgere og satse på 
digitale flater.

Under Arendalsuka arrangerte TV 2 flere direktesendte 
partilederdueller, samt debatter og rigg på TV 2 
Nyhetskanalen, fra vårt glasstudio i Pollen i Arendal 
sentrum. Fra slutten av august og til 10. september 
produserte vi «Valgstudio» på hovedkanalen og TV 2 
Nyhetskanalen, med Linn Wiik som programleder. Vi sendte 
noen av våre største nyhetsprofiler, Arill Riise og Cathrine 
Fossum, ut i landet. De arrangerte lokalpolitiske dueller 
ute i landet og møtte folk som var direkte berørt av politikk.  
Dette resulterte i god journalistikk om lokalpolitiske saker, 
som f.eks. vindkraft (mer om dette nedenfor). Den 4. 
september produserte TV 2 partilederdebatt, direktesendt 
fra Media City Bergen. «Bakrommet» var et direktesendt 
politisk talkshow med Yvonne Fondenes som programleder, 
som ble sendt på TV 2 Sumo i forbindelse med denne 
debatten. I tillegg sendte vi hele sendingen valgnatten 9. 
september fra den sentrale nyhetsredaksjonen.

Et valg uten tall er som en fotballkamp uten resultater. 
Det ble utviklet en ny portal for å presentere valg-
resultatene og prognosene våre gjennom et norgeskart. 
Den samme portalen ble brukt i TV-sendingen på 
valgnatten, hvor vi blåste opp grafikken på en stor touch-
skjerm. Vi lagde skreddersydde partitester for totalt elleve 
byer, samt én nasjonal test. Tilbakemeldingene var at 
testene var treffsikre og presise, blant annet fordi vi la stor 
innsats i research og intervjuer med lokalpolitikere. I tillegg 
brukte vi tid på å lage journalistikk om lokalpolitiske temaer 
som treffer unge. 

Valgankere 2019

Valg-
dekningen 

På TV 2 Sumo ble det laget to skreddersydde konsepter 
i forbindelse med valget: «Sophie Elise tester Norge» og 
«Bakrommet». Førstnevnte var en mini-dokuserie med 
bloggeren Sophie Elise Isachsen som programleder, som 
utforsket ulike miljøer og meninger i samfunnet. Her 
opplevde vi svært god respons fra et ungt publikum, både i 
tilbakemeldinger og strømmetall. 
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Natt til 8. november 2018 kolliderte 
fregatten KNM Helge Ingstad, med 137 
personer om bord, i Hjeltefjorden nord 
for Bergen. Etter kollisjonen mistet KNM 
Helge Ingstad all fremdrift og havnet 
på grunn i fjæresteinene nord for Sture. 
Fregatten tok inn store mengder vann 
og begynte å synke. 

Alle om bord ble evakuert ved hjelp av slepebåtene 
stasjonert ved oljeterminalen. Det gikk flere uker før 
hevingsarbeidet kom i gang, og da båten endelig ble hevet 
og satt på en lekter, viste det seg at skadene var så store at 
den til slutt ble kondemnert.

TV 2s redaksjon i Bergen har lang erfaring med ulykker og 
store hendelser til sjøs og kom dermed raskt i posisjon til 
å fortelle seerne om dramatikken i skjærgården utenfor 
Bergen. Allerede klokken 07.00 om morgenen var reporter 
Sturla Dyregrov ute i båt og kunne starte rapporteringen på 
direkten. TV 2 satte i gang et omfattende rykk, og TV 2 var 
først ute med å melde hendelsen.

Nyhetsinteressen rundt ulykken var stor. KNM Helge 
Ingstad var et skip som kostet Forsvaret fire milliarder 
kroner å bygge. TV 2 gikk bredt ut og satte inn mye krefter 
for å finne svar og at vi har vært hovedkontor i Bergen med 
et bredt kildenettverk i samme område var gjørende for at 
vi kunne dekke saken slik vi gjorde. Mens vraket ble tømt for 
vann, torsdag den 28. februar fra klokken 21.45, gikk vi på 
luften med programmet «Fregatten». Vi ønsket å kombinere 
kvalitetene man finner i den tradisjonelle dokumentaren, 
med fordelene vi har ved at vi med TV 2 Nyhetskanalen har 
bygget opp ekspertise på livesendinger og studiobasert TV. 

Fregatten: 
en live-
dokumentar 

Det spesielle med å lage «Fregatten» på denne måten, var 
at ingen hadde sett og vurdert programmet i sin helhet på 
forhånd. «Fregatten» ble til mens programmet ble sendt, 
satt sammen av hundrevis av små elementer som ble 
avviklet live fra nyhetenes studio i Bergen.

Live-dokumentaren som konsept, gjorde at vi klarte å 
formidle det intense dramaet den natten i Hjeltefjorden, 
samtidig som hevingen pågikk. På den tiden var programmet 
det nærmeste en kom å gi svaret på hvordan det kunne gå 
så galt. 

Da Statens havarikommisjon for sjøfart la frem sin 
ulykkesrapport i november 2019, viste det seg at teoriene 
som ble presentert i dokumentaren sammenfalt med det 
som reelt skjedde da ulykken inntraff natt til 8. november 
2018.
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Lørdag 23. mars 2019 fikk cruiseskipet 
Viking Sky, med 1373 personer om bord, 
motorhavari da det passerte Hustadvika 
i Møre og Romsdal. Lavt smøreoljenivå 
førte til motorstans, skipet mistet 
fremdrift og begynte å drive mot land. 
Bare minutter før det ville ha grunnstøtt 
og en potensiell katastrofe, klarte mann-
skapet å få i gang en av motorene, slik at 
skipet sakte, men sikkert kom seg lenger 
ut fra land.

Det ble satt i gang en omfattende helikopterevakuering 
av passasjerene. Totalt 400 passasjerer ble heist opp i 
redningshelikoptre fra Forsvaret og SAR-helikoptre fra 
oljeinstallasjonene i Nordsjøen og Norskehavet. Dagen etter 
seilte skipet inn til Molde, eskortert av slepefartøyer. Her ble 
passasjerene satt av og fløyet hjem. Motorhavariet kunne ha 
ført til en stor sjøulykke og beredskapen til nødetatene og 
frivillige organisasjoner ble satt på prøve.

TV 2 fikk raskt inn bilder fra hendelsen fra tipsere og vår 
egen frilansfotograf og gikk på luften med ekstrasendinger 
lørdag ettermiddag. Vårt nærmeste nyhetsteam befant seg 
i Ålesund, tre timer unna åstedet. Da reporter og fotograf 
kom på plass, fikk vi raskt inn nye og dramatiske bilder 
av den enorme redningsaksjonen som var iverksatt. Vårt 
team gjorde en enestående jobb i felt, sammen med et 
stort lag på desken i Bergen som jobbet til langt på kveld. 
Samme kveld rykket vi også med reportere og fotografer fra 
Lillehammer, Trøndelag, Bergen og Oslo.

Godt journalistisk arbeid og kildearbeid, gjorde at TV 2 
Nyhetene også her var raskt ute med å fortelle årsaken til at 
Viking Sky fikk motorstans. Fire dager etter havariet kunne 

Viking Sky-
rednings-
aksjonen

vi i TV 2s nyhetssending fortelle at skipet hadde for lavt 
nivå med smørolje. Dette ble senere bekreftet av Statens 
havarikommisjon for sjøfart.
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I flere år har TV 2s reporter på Hamar, 
Asbjørn Øyhovden, laget en rekke TV-
reportasjer om norsk barnevern. Han har 
fortalt om hvordan mange foreldre og 
barn har blitt sviktet og urettmessig blitt 
fratatt kontakt med hverandre og hvordan 
barnevernet i Norge systematisk har tatt 
i bruk tvangsadopsjon i stedet for å sette 
inn hjelpetiltak i familier som har bedt om 
hjelp.

Asbjørn Øyhovden har i flere reportasjer på TV 2 Nyhetene 
satt fokus på familier som mener de har blitt dårlig 
behandlet. I september dro TV 2 til Strasbourg da Norge ble 
dømt i den første av over 30 saker som er anlagt mot Norge 
for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) 
i Strasbourg. Siden i fjor har Norge tapt flere saker i den 
samme domstolen. Det har allerede ført til at barnevernet 
har begynt å endre praksis overfor foreldre og barn. 
Øyhovden jobber videre med disse sakene og flere 
reportasjer. I løpet av 2020 kommer det flere avgjørelser i 
EMD.

Barneverns-
saker 

Asbjørn Øyhovden
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Det bygges vindparker over hele Norge. 
Mange vindparker har utenlandske eiere, 
som betaler minimalt med skatt i Norge. 
Lenge ble det sagt at ikke vindparkene 
var lønnsomme, men så begynte pengene 
å strømme inn. Hvor blir pengene egentlig 
av? Hvem eier norske vindparker?

TV 2 Nyhetenes innenriksredaksjon i Bergen og Lab2 
satte i gang et omfattende graveprosjekt i flere land og 
samarbeidet med «Senter for undersøkende journalistikk» 
(SUJO) for å finne svar – og resultatet rystet lesere og 
politikere over hele landet. TV 2 kunne avsløre at til 
inntektene går til utenlandske eiere – som betaler lite 
eller ingen skatt i Norge. Store pengesummer sendes ut 
av landet, penger som sendes helt til en skattefri øy i det 
karibiske hav.

En av Norges største vindparker har også vært eid av 
stiftelser i Irland som skulle hjelpe fattige barn i nød, 
stiftelser som har vært anklaget for å skjule virkelige 
eierskap, for at eierne skal slippe å betale skatt.

Statssekretær i Finansdepartementet, Jørgen Næsje 
(Frp), advarte alle norske vindparkeiere mot aggressiv 
skatteplanlegging. 

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen etterlyste bedre 
reguleringer. Graveprosjektet resulterte i flere reportasjer 
på TV 2 Nyhetene og en avslørende langlesesak på TV2.
no, samt debatter på Nyhetskanalen. Det vil bli laget flere 
nyhetsreportasjer fremover.

Vind-
paradiset
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– Hovedkontoret i Bergen, gjør at TV Nyhetene har en 
stor bevissthet på å speile hele landet. Viktige nasjonale 
beslutninger fra myndighetshold, tas i hovedstaden, men 
konsekvensene av dem betyr like mye for alle, uavhengig 
hvor du bor. Vår nyhetsproduksjon, våre valg, vekting og 
prioriteringer fra et ståsted utenfor Oslo, gjør at vi sikrer 
tydelig tilstedeværelse og fokus på hele Norge. 

Karianne 
Solbrække
Nyhetsredaktør i TV 2

"Viktige nasjonale beslutninger 
fra myndighetshold, tas i 
hovedstaden, men konse
kvensene av dem betyr like 
mye for alle, uavhengig hvor
du bor."
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Medietilsynet målte gjennom 2019 tilliten til en rekke norske 
medier. I mars svarte 61 prosent at de hadde «svært høy 
tillit» eller «ganske høy tillit» til TV 2s journalistikk. I april 
2020 hadde denne økt  til 70 prosent. TV 2 har hatt den størst 
økningen av mediene.

Tilliten til TV 2 
Nyhetene øker 

I mars svarte 61 prosent at de hadde «svært høy tillit» eller 
«ganske høy tillit» til TV 2s journalistikk. I april 2020 hadde 
denne økt  til 70 prosent.

70%

61%
Mars 2020

April 2020
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Noen av sakene og 
satsingene fra TV 2 
Sporten i 2019

Sporten er et viktig satsingsområde for TV 2, både gjennom 
sportsnyheter, dybdejournalistikk og dekning av store og 
populære sportsarrangementer. TV 2 har en av Norges største 
sportsredaksjoner med sterke profiler og fageksperter som 
nyter høy troverdighet i befolkningen.

TV 2 har også bygget opp nye idretter og arrangementer til å bli populære og folkekjære. 
Et eksempel er TV 2s satsing på sykkel, med «Tour de France», «Arctic Race of Norway» 
og «Sykkel-VM» i Bergen i 2017, som har bidratt til den store interessen for sykkelidrett 
i Norge. Etter allmennkringkasteravtalen ble signert styrket vi TV 2 Sporten med tre 
reportere dedikert til undersøkende journalistikk.

TV 2 Sporten ønsker å være en viktig samfunnsaktør i Idretts-Norge. Vår kombinasjon av 
troverdighet, yrkesstolthet, kjærlighet til journalistikken og TV-faget så vel som til idretten 
er det som skal kjennetegne oss-

Tour the fjords
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En av fjorårets største sportsnyhetssaker 
handlet om tidligere verdenscupvinner 
Ingvild Flugstad Østberg. Den 21. 
november sto hun gråtkvalt frem og 
fortalte foran et samlet pressekorps at 
hun hadde fått startnekt fordi hun ikke 
oppfylte kravene til helseattesten.

Dette ble starten på en flere uker lang dekning hvor TV 2 
Sporten var i førersetet. Vi hadde allerede i flere måneder 
jobbet med denne saken, og planlagt en reportasjeserie om 
temaet, men uten å identifisere utøveren. 

Da Flugstad Østberg selv overraskende valgte å være åpen 
om omstendighetene like før sesongstart, fremskyndet vi 
dekningen og gjennom de påfølgende dagene hadde vi en 
rekke saker om problemene med vekt og slanking blant 
skiløpere, et tema som har vært tabubelagt. Vi fortalte 
historien til Kristin Størmer Steira, eks-langrennsløper og 
nå TV 2-ekspert, og da hun selv fikk startnekt, historien 
til et stortalent som fikk karrieren ødelagt på grunn av 
spiseforstyrrelser, og to ungjenter som startnekt året før 
Flugstad Østberg. Vi hadde også en sak om langrenns-
herrene og hvordan de forteller åpent om vekt og slanking,
 i kontrast til jentene. 

TV 2 Sporten har gjennom denne saken forhåpentligvis 
bidratt til å skape mer åpenhet om et tabu- og skambelagt 
tema, og kanskje bedret rutinene hos Norges Skiforbund 
overfor utøvere med slike utfordringer. 

Spise-
forstyrrelser 
i idretten
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TV 2 har godt tilbud av live-sport på 
hovedkanalen. 

«Tour de France» har nærmest blitt en institusjon på TV 
2. I 2019 inntraff ett av rittets mest dramatiske hendelser 
gjennom tidene. Et jordras gikk midt under etappen, satte 
liv og helse i fare, og førte til en nedkortet etappe som fikk 
direkte innvirkning på hvem som til slutt vant den gule 
trøyen. TV 2s team, Dag Otto Lauritzen og fotograf Torbjørn 
Pedersen, havnet midt i i det hele, og formidlet dramaet 
direkte til seerne som en del av TV 2s nyhetsdekning.

2019 ble også året der fotballandslaget virkelig reiste seg. I 
tillegg til live-kampene på hovedkanalen har vi dekket våre 
store profiler Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland 
gjennom er bredt spekter av reportasjer. Årets mest 
overraskende reportasje fra landslagsleiren, er nok likevel 
historien om Omar Elabdellaoui, Norges høyreback og  vise-
kaptein som sjelden stikker seg frem i overskrifter. Vi dro på 
reportasjetur til Hellas, der han spiller, og forventet å få se 
en slags playboy-tilværelse i havnen i Aten. Det som møtte 
oss, var en reflektert familiemann og far til to, den eldste 
med Downs syndrom, og for første gang fortalte Omar 
historien om hvordan sønnen holdt på å dø, og hvordan 
det er å være fotballproff og oppleve sitt livs drama med 
familien. 

Vi forsøker også å kombinere populær idrett med viktige 
samfunnsspørsmål. Et godt eksempel er en reportasjefra 
Liverpool viser vi hvordan hatkriminaliteten mot muslimer 
har gått ned – mens den går opp i resten av Storbritannia 
– og æren tilskrives Liverpools store stjerne, egyptiske 
Mohamed Salah.

Live-sport 
som samler

Tour de France 
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Tett på profilene

Sport handler om store stjerner og profiler. 

Team Ingebrigtsen er blant dem TV 2 Sporten har fulgt tettest i 2019. Sakene våre på 
Team Ingebrigtsen spenner vidt, fra stoff for løpe-nerder, som saker om Jakobs teknikk 
og kapasitet til saker med mer tabloid snert. TV 2 dekket også Therese Johaugs siste VM-
forberedelser i 2019, kort tid før hennes første mesterskap etter dopingdommen. 

Langrenn har utviklet seg til å bli sporten med flest store, norske profiler, men denne 
vinteren var Alexandr Bolsjunovs store år, . Dette så vår langrennsreporter komme allerede 
sommeren 2019, så vi fikk innpass hos Bolsjunov hjemme på gården i Russland.

Det er også vanskelig å komme utenom Jürgen Klopp og Ole Einar Bjørndalen. Det kom
oss for øre at Liverpools suksess-manager er en stor fan av skiskyting, og spesielt legenden 
Bjørndalen. Vi fikk derfor arrangert et møte mellom de to, i en unik reportasje med 
spesialomvisning i Liverpools indre gemakker.

38 Allmennkringkasterregnskap – TV 2s forpliktelser – rapport for 2019



Mangfold

TV 2 Sporten har som ambisjon å styrke kjønnsmangfoldet og 
ha flere kvinnelige profiler i sendingene. Dette er et kontinuerlig 
arbeid som tok nye steg i 2019. 

Fotballjentene fikk sitt store gjennombrudd med VM-kvartfinale, og vi har dette året vært på 
flere reportasjereiser enn noen gang til landslagsprofilene, for eksempel til våre tre stjerner 
i Chelsea. Tiril Eckhoff hadde et stort år i fjor, og vi fortalte blant annet om hvordan hun har 
klart å eliminere sykdom – og dermed har mer stabil form. Vi var også først med å fortelle 
hvordan comebacket til golfstjernen Suzann «Tutta» Pettersen var i ferd med å svinne hen 
etter at hun ble mor. Planene om å komme tilbake ble skrinlagt.
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– Hva betyr det for din organisasjon at TV 2 har hovedkontor i
Bergen?

– TV 2 sin sterke entreprenørskapskultur ligger til grunn for
den utviklingen medieklyngen har hatt gjennom årene, der
det er skapt tusenvis av arbeidsplasser og globale verdens-
ledere ut fra kanalens behov for å skubbe på grenser hva
teknologi angår. På den måten har TV 2 i tiltrukket seg, og
fortsetter å være en magnet for, en rekke startup-bedrifter
med gode ideer, som ønsker å være en del av dette miljøet.
Dette har vært grunnlaget for klyngen, som i dag er en
suksess.

– Hvor viktig rolle spiller TV 2 i medieklyngen i MCB?

– TV 2 spiller en svært viktig rolle både ift mediemangfold,
men også ift næringsutvikling. TV 2 har rollen som den
«krevende kunden», som stadig tar i bruk nye løsninger fra
klyngefellesskapet. De nye studioene i Bergen og Oslo er
gode eksempler på dette. Klyngen representerer i dag et
internasjonalt miljø med store globale posisjoner innenfor
grafikk, visualisering og broadcast-teknologi. Skulle vi miste
TV 2 som motor i dette miljøet, er det ikke lenger gitt at de
andre, mest fremoverlente teknologibedriftene vil velge å
ha sitt hovedkontor i Bergen – kanskje ikke engang i Norge.

Anne 
Jacobsen
Daglig leder NCE Media 

– Hvilken betydning mener du det har at TV 2 er allmenn-
kringkaster?

– Det er en kjensgjerning at mediene generelt ikke har 
lykkes godt med sin forretningsmodell. Annonsemodellen er 
svært utsatt, og de fleste mediers forretningsmodeller 
hviler nå på en svært sårbar abonnementsmodell. De 
pågående koronakrisen viser til fulle hvor svak denne 
modellen kan være. Folk flest har et umettelig behov for 
informasjon, og har ikke verken tålmodighet med, eller 
forståelse for, at man ikke f.eks. kan få kjøpe og få tilgang til 
enkeltsaker fra ulike medier. Det er også tydelig at mange 
konseptuelt ikke forstår medienes forretningsmodell, ut fra 
en generell oppfattelse av at informasjon er et fritt 
allmenngode. Det er altså mange problemer og utfordringer 
med de rådene modellene, og i verste fall skaper de 
informasjonskløfter mellom de som har råd til de ulike 
abonnementene og de som ikke har det. Tilliten til mediene 
er også presset, delvis selvskadet ved stor grad av klikk-
drevet journalistikk og dårlig røktede kommentarfelt,
som knyttet tett opp mot forretningsmodellen. 
Allmennkringkasteren er derfor viktigere enn noen gang, og 
må sikre viktig og fritt tilgjengelig informasjon til alle 
samfunnslag og til alle deler av befolkningen. Det påhviler 
allmennkringkasteren et betydelig ansvar for å ikke bare 
oppfylle dette samfunnsoppdraget, men også demme opp 
for informasjonskløfter.
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Programmer for 
barn og unge
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Barneprogrammer

Vi vet at barn og unge de siste årene har endret sine seervaner 
og i større grad ser on-demand over internett. Likevel ser vi at 
det fortsatt er interesse for barneprogrammer på lineær-TV, 
fortrinnsvis knyttet til helger og høytider for de aller yngste 
barna. 

I søknaden tilbyr TV 2 å sende ukentlige norskspråklige barneprogrammer på lørdag og 
søndag og i høytider, i et totalt omfang på 72 timer pr år, til en kostnad på minst 5 millioner 
kroner årlig. 

TV 2 har sendt over 80 timer Barne-TV i 2019, lørdag og søndag morgen, og i høytider. 
Kostnaden for barneprogrammer på hovedkanalen i 2019 var i overkant av 7 millioner 
kroner. Vi har vist norskproduserte programmer som «Villmark uten voksne», «Klatre-
kampen», «Barnehageliv», «Du er min venn» og «Jul i historiehulen», samt innkjøpte 
programmer som er tilpasset norske forhold og med norsk stemme, som «Vennebyen», 
«Piknik med kake», «Lille Jack» og «Polly Pocket». «Barnas tale», en idé om å knytte 
barnestemmer til Kongens tale i julen, ligger i kategorien for samfunn/informasjon i vår 
rapportering til Medietilsynet, men prosjektet kunne også vært framhevet som et initiativ 
for og med barn. 
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Programmer 
for unge

Blant unge er også seeradferden i stor endring. TV 2 jobber 
derfor bevisst med multimediale konsepter som treffer de 
unge på plattformer hvor de befinner seg. Hovedutfordringen 
er å gjøre programmene så relevante at de unge finner TV 2s 
lineære, programsatte meny attraktiv nok. TV 2 har i tillegg 
til innholdet på hovedkanalen en betydelig ungdomssatsning 
utenfor allmennkringkasteravtalen.

I søknaden tilbyr TV 2 å sende minst 20 timer årlig med norskspråklige programmer for 
unge på hovedkanalen, til en kostnad på minst 5 millioner kroner. 

TV 2 har i 2019 sendt 20,5 timer programmer for unge på hovedkanalen, til en kostnad på 
11,8 millioner kroner. Blant programmene for unge er norskproduserte programmer som 
«Singel», «Helsesista» og «Generasjon Z». Vi nevner også at TV 2 har andre programmer 
har bred appell til unge, men som ikke teller med, enten fordi programmene ikke regnes inn 
i kategorien eller fordi de publiseres på andre plattformer enn hovedkanalen. 
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– At TV 2 har hovedkontor i Bergen er identitetsskapende 
og gir TV 2 en tydelig egenart. Eteren har gjennom våre 28 
år i virke blitt beriket med et mangfold av dialekter. Det å 
ha en armlengdes avstand til maktsenteret i Oslo oppleves 
også verdifullt. Vi har høy troverdighet i befolkningen. Vi er i 
Bergen på tross av, ikke på grunn av. Det er en politisk villet 
fragmentering av mediemakt, noe som muligens har gitt 
oss en mer upretensiøs fandenivoldskhet. Dette kommer til 
utrykk både gjennom skjermen og gjennom vår innovative 
kraft. TV 2 har en lekenhet i samfunnsoppdraget vårt, et 
eget uttrykk som jeg tror appellerer ekstra til seere utenfor 
Oslo. Det kjennetegner også sportsredaksjonen vår. Vi får 
enhver sportsgren til å engasjere seerne, sportsnyheter 
likeså.

– Samarbeidet med de andre aktørene i MCB gir oss 
utvilsomt en forsterket innovasjonskraft. Det gir oss også 
muligheten til å rekruttere dyktige journalister og studenter 
i en tidlig fase. Vi samarbeider med Sujo i flere journalistiske 
graveprosjekter. I tillegg får vi et internasjonalt blikk på 
TV 2 fra eksterne samarbeidspartnere og muligheten til 
å delta på faglige samlinger gjennom NCE Media på tvers 
av alle leietakere i MCB og fagmiljøene de representerer. 
MCB begynner å få sin egenart og identitet. TV 2 har i alle 
år vært en mindre og muligens mer smidig versjon av MCB. 

Henrikke 
Helland
Leder Klubb2 

Vi har alltid hatt ulike fagmiljøer tett på hverandre, noe 
som har ført til en egendrevet innovasjon i TV 2. MCB er 
på god vei til å finne denne smidigheten. Kombinasjonen 
journalistikk- og teknologiutvikling får allerede internasjonal 
oppmerksomhet. Skaperkraften og X-faktoren vi alltid har 
kjent på i TV 2 er i god vekst også i MCB, noe som vil gagne 
alle aktørene i MCB på sikt.

Vi har alltid hatt ulike fagmil-
jøer tett på hverandre, noe 
som har ført til en egendrevet 
innovasjon i TV 2.
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Norsk film og
TV-drama
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TV 2s dramaproduksjoner skal reflektere 
norsk virkelighet. Gjennom sterke, nær-
værende fiksjonshistorier skal vi kjenne 
igjen dagliglivet vårt og tiden vi lever i. 

TV 2s dramaproduksjoner skal også være et vindu mot 
det moderne Norge. Det har kanskje aldri vært viktigere 
enn nå med norske dramaproduksjoner som produseres 
av norske aktører. Det er vi som sammen med NRK 
og de kommersielle konkurrentene våre kjenner den 
norske virkeligheten og vet hvordan nordmenn lever 
sine liv. TV 2 føler også et ansvar og en forpliktelse 
overfor norsk produksjonsbransje og ønsker gjennom 
dramaproduksjonene våre å stimulere dem til fortsatt 
å være konkurransedyktige i et stadig mer internasjonalt 
marked. 

I tillegg til at dramasatsingene våre publiseres lineært, 
er vi opptatt av at de også skal lykkes digitalt, på TV 
2 Sumo. TV-drama er kanskje det området hvor den 
globale konkurransen gjør seg mest gjeldende. De globale 
strømmetjenestene investerer enorme beløp og tilbyr 
et stort antall serier med høy teknisk kvalitet. Denne 
konkurransen, som for seerne er et positivt bidrag, skaper 
imidlertid en utfordring for de norske aktørene som må 
produsere for et begrenset marked, hvor både konkurransen 
om seingen og kundenes kvalitetskrav øker, med økte 
produksjonskostnader som resultat. I konkurransen mot 
globale aktører fortjener også norske seere å finne innhold 
de kjenner igjen seg selv og livet sitt i, i tillegg til de globale 
aktørenes innhold. TV 2 har med vårt programtilbud vist 
at vi satser på norsk drama og har bidratt til å styrke 
interessen ved å satse på norsk film- og serieproduksjon.

I søknaden har TV 2 forpliktet seg til å investere minimium 
250 millioner kroner i avtaleperioden, en gjennomsnittlig 

investering på 50 millioner kroner pr år. For ordens skyld 
bemerkes at selv om en stor del av investeringen gjøres 
på produksjonsstadiet, vil investeringen ikke bli kostnadsført 
før programmet blir sendt, i henhold til TV 2s
regnskapsprinsipper. 

TV 2 har i 2019 kostnadsført 59,7 millioner kroner til norsk 
film og TV-drama. 

TV 2 har i 2019 sendt følgende programmer i kategorien 
norsk film og TV-drama: 

«Best før» sesong 2 og 3, «En får værra som en er», 
«Mellom oss» og «Hjerteslag» i tillegg til filmene 
«Askeladden i Dovregubbens hall» og «Storken Richard».
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332 timer.

Program-
statistikk for 
2019 274 timer.

Direktesendte nyheter på TV 2

Norsk underholdning og dokumentar på TV 2
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– I Bergen har vi et godt marked for å rekruttere både 
nyutdannede og etablerte kandidater til et bredt spekter 
av alle funksjonene TV 2 trenger. Bergen har som Norges 
nest største by en iboende kraft i å være en utfordrer. 
Denne kulturen har vært, og er, kjempeviktig for at TV 2 har 
etablert seg som Norges største kommersielle mediehus. 

Frode 
Drønen
Utviklingssjef, TV 2 Digital

"I et marked preget av store 
endringer er TV 2s evne til 
innovasjon kritisk."
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Distribusjonskrav
Endringen i brukervaner har vært fundamental for alle 
aktører i mediebransjen de siste årene. Mens vi for ti år siden 
fortsatt fant ferske nyheter i en papiravis snakker vi nå om 
hvor lenge den vil overleve. For bare få år siden kunne TV 
2 fortsatt spare dagens viktigste nyheter til 21 Nyhetene, 
mens publiseringsløpet i dag skjer på helt annet vis, og i 
skarp konkurranse med en rekke aktører som publiserer 
løpende.

TV 2 har derfor jobbet mye hvordan vi både kan være 
sterke på løpende nyhetsdekning på TV2.no og TV 2 
Nyhetskanalen, samtidig som vi tilfører de viktige kvelds-
sendingene, og spesielt hovedsendingen 21 Nyhetene, 
merverdi og eksklusivitet. I tillegg jobber vi med hvordan 
vi kan tilpasse nyhetsinnholdet til også å fungere på 
strømmeplattformen TV 2 Sumo. 

For TV 2 er det helt avgjørende at vi er en troverdig 
nyhetskilde som når frem til nordmenn der de er, og på 
deres premisser. Ikke alle nordmenn er på de samme 
plattformene eller har likt nyhetskonsum gjennom dagen. 
Derfor sender vi både nyheter i samsending med TV 2 
Nyhetskanalen innimellom God morgen Norge-sendingen 
på hovedkanalen, og derfor oppdaterer vi TV2.no løpende. 
Vi ser at det styrker hovedkanalen vår at også de øvrige 
plattformene våre er oppdatert og kan tilby relevant innhold.

Forpliktelsene i allmennkringkasteravtalen gjelder som 
utgangspunkt kun TV 2s lineære tilbud på hovedkanalen. 
Ifølge avtalen skal kanalen være bredt tilgjengelig. Dette er 
formulert som følgende krav: 

Allmennkringkastingsinnholdet som formidles lineært 
via fjernsyn skal formidles på TV 2 Hovedkanalen. Kanalen 
skal kunne tas imot av minst 95 pst. av alle husstander 
i Norge.

Allmennkringkastingsinnholdet som formidles 
ikke-lineært skal gjøres tilgjengelig i TV 2 Sumo. 
Tjenesten skal være åpent distribuert over Internett.

Allmennkringkastingsinnholdet som formidles lineært 
via fjernsyn skal formidles på TV 2 Hovedkanalen. Kanalen 
skal kunne tas imot av minst 95 pst. av alle husstander 
i Norge.

Allmennkringkastingsinnholdet sendes på TV 2s 
hovedkanal. TV 2s hovedkanal er i dag tilgjengelig som 
en del av grunntilbudet hos alle TV- distributører i det 
norske markedet, herunder både satellitt- og bakkenett-
plattformene, som begge dekker over 95 % av norske 
husstander.  I praksis er TV 2s hovedkanal tilgjengelig for 
alle TV-abonnenter i Norge. 

Alt innhold på hovedkanalen er også tilgjengelig i 
grunntilbudet i TV 2 Sumo, både som lineær-kanal 
og enkeltprogrammer (live og on-demand). TV 2 
Sumo er tilgjengelig via internett for alle med normal 
bredbåndsdekning. 
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Organise-
ring og 
lokalisering

TV-kanalen hvor allmennkringkastings-
innholdet gjøres tilgjengelig, jf. §3-2, skal 
oppfylle følgende krav til lokalisering og 
redaksjonelle avgjørelser:

TV-kanalen må ha en ansvarlig redaktør som svarer til   
bestemmelsene i Redaktørplakaten.

TV-kanalens hovedredaksjon skal være lokalisert i    
Norge, minst 100 km utenfor Oslo sentrum. 
Med TV-kanalens hovedredaksjon menes:
• stedet der majoriteten av TV-kanalens redaksjonelle   
beslutninger om programsammensetningen tas
• stedet der majoriteten av TV-kanalens redaksjonelt    
ansatte engasjert i TV- kanalens virksomhet har sitt   
arbeidssted

TV-kanalens sentrale nyhetsredaksjon skal ligge i    
Norge, minst 100 km utenfor Oslo sentrum.

Majoriteten av leverandørens redaksjonelle avgjørel  
ser knyttet til nyhetssendingene skal tas i den sentrale   
nyhetsredaksjonen.

Majoriteten av leverandørens redaksjonelt ansatte 
engasjert i nyhetssendingene skal ha sitt arbeidssted ved 
den sentrale nyhetsredaksjonen. De redaksjonelt ansatte 
med arbeidssted ved Leverandørens distriktskontorer kan
 ikke regnes som del av de redaksjonelt ansatte med 
arbeidssted ved hovedredaksjonen og den sentrale 
nyhetsredaksjonen.

Nyhetsredaktøren skal ha sitt arbeidssted ved den sentrale 
nyhetsredaksjonen. Presiseringer av lokaliseringskravene 
fremgår av vedtaket om tildeling punkt 4.3.

TV 2 har en lang og stolt tradisjon for å speile Norge 
fra Vestlandet, med hovedkontor i Bergen. Det gir et 
annerledes perspektiv i nyhetsdekningen vår enn hos alle 
de andre riksmediene, som har hovedkontor i Oslo eller 
på det sentrale Østlandet. Som en av de største aktørene 
i Media City Bergen (MCB) samarbeider vi med en rekke 
andre medieaktører og Universitetet i Bergen og bidrar 
tilknoppskyting, forskning og utvikling. MCB er også 

Allmenkringkasteravtalen har gjort det mulig å ikke bare 
opprettholde, men også forsterke den redaksjonelle 
tilstedeværelsen og aktiviteten i Bergen. 

I avtalen er det spesifisert en rekke krav til lokalisering 
og organisering: 
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TV-kanalen må ha en ansvarlig redaktør 
som svarer til bestemmelsene i 
Redaktørplakaten.

Olav T. Sandnes er øverste leder og ansvarlig redaktør i TV 
2 og svarer til bestemmelsene i Redaktørplakaten. Sandnes 
er medlem og styremedlem i Norsk redaktørforening. TV 2 
er også medlem i Norsk Presseforbund og har tiltrådt Vær 
Varsom- plakaten.

TV-kanalens hovedredaksjon skal være 
lokalisert i Norge, minst 100 km utenfor 
Oslo sentrum. 

TV 2s hovedredaksjon ligger i Bergen. 52 prosent av hoved-
kanalens redaksjonelt ansatte har Bergen som arbeidssted.  
Vurderingen er basert på situasjonen ved utgangen av 2019. 
For mer detaljerte tall og beregninger viser vi til allmenn-
kringkasterregnskapet. 

Redaktørmøtene, som beslutter redaksjonell profil og 
strategi og treffer overordnede redaksjonelle beslutninger, 
holdes i Bergen. Her møter sjefredaktør Olav T. Sandnes 
og hans redaktørgruppe, bestående av nyhetsredaktør 
Karianne Solbrække, sportsredaktør Vegard Jansen 
Hagen og programredaktør Kathrine Haldorsen. Se også 
punkt (4) nedenfor om redaksjonelle avgjørelser knyttet til 
nyhetssendingene. 

TV-kanalens sentrale nyhetsredaksjon 
skal ligge i Norge, minst 100 km utenfor 
Oslo sentrum.

TV 2s sentrale nyhetsredaksjon ligger i Bergen, se 
redegjørelse i forrige punkt.

Majoriteten av leverandørens 
redaksjonelle avgjørelser knyttet til 
nyhetssendingene skal tas i den sentrale 
nyhetsredaksjonen.

Som nevnt møter redaktørgruppen i Bergen. Nyhetsredaktør 
Karianne Solbrække har også  arbeidssted i Bergen for alle 
oppgavene knyttet til TV 2 Nyhetenes leveranser til hoved-
kanalen. I omfang tas den største delen av de redaksjonelle 
avgjørelsene av vaktsjefene for kveldssendingene.
Vaktsjefene har delegert redaktøransvar, er til stede i den 
sentrale nyhetsredaksjonen i Bergen og tar alle løpende 
redaksjonelle avgjørelser knyttet til nyhetssendingene på 
hovedkanalen.  

Majoriteten av leverandørens 
redaksjonelt ansatte engasjert i 
nyhetssendingene skal ha sitt 
arbeidssted ved den sentrale 
nyhetsredaksjonen. 

61 prosent av hovedkanalen TV 2s redaksjonelt ansatte 
som er engasjert i nyhetssendingene har sitt arbeidssted 
i Bergen. Vurderingen er basert på situasjonen per 
31.12.2019. Ansatte ved distriktskontorene er ikke 
medregnet. 

For mer detaljerte tall og beregninger viser vi til 
allmennkringkasterregnskapet. 

Nyhetsredaktøren skal ha sitt 
arbeidssted ved den sentrale 
nyhetsredaksjonen.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække har arbeidssted i 
Bergen for oppgavene knyttet til TV 2 Nyhetenes 
leveranser til hovedkanalen TV 2.
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Håndtering 
av avvik
TV 2 planlegger alle nyhetssendinger fra Bergen i tråd med 
minuttkravene i avtalen. Nyhetssendinger lar seg imidlertid 
ikke alltid planlegge i detalj; det kan oppstå situasjoner hvor 
et innslag faller ut, blir kortere enn planlagt, eller hvor 
andre programmer går utover planen. 

Det kan også hende at forpliktelser som TV 2 har påtatt 
seg i avtaler med tredjeparter, typisk en plikt til å sende 
visse sportsarrangementer, som norske landskamper eller 
Champions League-finalen, på hovedkanalen, kommer 
i konflikt med minimumskravet til å sende et gitt antall 
minutter med nyheter innenfor et gitt tidsrom. TV 2 vil 
primært søke å unngå slike konflikter, dernest tilstrebe å 
oppfylle kravet, og gjøre redaksjonelle vurderinger som 
sikrer en best mulig nyhetsdekning i tråd med kravet. 

I 2019 har vi hatt to tilfeller av ikke-planlagte avvik fra 
minuttlengden på de daglige nyhetene. 
 
11. april 2019 var det et avvik på tre minutter og 22 
sekunder. Vi sendte Håndball Europacup (som ledd i 
oppfyllelsen av avtalen med rettighetshaver), og nyheter 
18.00 istedenfor den vanlige 18.30-sendingen 
Sportsnyhetene 18.50 utgikk også, på grunn av kampen. 
Sportsnyhetene 21.25 var planlagt utvidet, men ble kortere 
enn planlagt av uforutsette årsaker.

1. juni 2019 var avviket på ett minutt og 31 sekunder. 
Sportsnyhetene 18.50 fikk kortere tid enn planlagt på grunn 

av en Champions League-kamp. 

Som vi har varslet i dialog med Medietilsynet, vil tungt-
veiende praktiske eller redaksjonelle hensyn kunne tilsi at vi 
i noen tilfeller ønsker å avvikle nyhetssendingene fra andre 
steder enn Bergen, for eksempel slik vi gjorde det under OL i 
Rio. 

I 2019 er to nyhetssendinger avviklet fra Oslo, en 
18.30-sending i forbindelse med ambulanse-kapringen 
som da pågikk i Oslo, og en nyhetssending i forbindelse 
med valget. 
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– Hva betyr det for Vizrt at TV 2 har hovedkontor i Bergen? 

– Det betyr at beslutninger fattes i Bergen.  For oss er dette 
typisk beslutninger om å prøve, eller bruke teknologiske 
løsninger kan bli tatt veldig nærme oss.  Dette er uten tvil 
svært viktig spesielt når vi utvikler nye løsninger.  Det kan 
normalt være vanskelig å få de første (og viktigste) kundene 
til å prøve dette ut. Nærheten til beslutningsapparatet i TV 
2 utgjør her en svært viktig del av vårt innovasjonsarbeid og 
gir oss et konkurransefortrinn globalt. 

– Hvor viktig rolle spiller TV 2 i medieklyngen i MCB? 

– Det er viktig å være klar over at det ikke hadde vært noen 
mediaklynge uten TV 2s tilstedeværelse.  Klyngen oppstod 
utfra TV 2 og oppstarten av selskapene, som oss, som 
startet i TV 2.   Så historisk var det avgjørende.  I dag er det
 iom. At klyngen har lykkes så godt (det eksisterer ikke 
tilsvarende noen andre steder globalt) blitt slik at klyngen er 
noe mindre avhengig av TV 2 enn under oppstarten, men TV 
2s rolle i klyngen er fremdeles helt avgjørende. Spesielt for 
de nye oppstartsselskapene i klyngen – som gjennom TV 2 
kan få prøvd sine nye løsninger.  Men også for oss er TV 2s 
deltakelse i klyngen fremdeles av svært stor verdi. 

Petter Ole 
Jakobsen
CTO og grunnlegger av Vizrt 

– Hvilken betydning mener du det har at TV 2 er 
allmennkringkaster?

– Det at TV 2 har en så stor bredde av aktiviteter gjør 
at vi kan både lære, lage og levere løsninger innenfor 
et bredt spekter – dvs. løsninger som må kunne virke i 
sport, i nyheter og innenfor underholdning – og dette er 
ofte forskjellige type produkter som kan spisses inn mot 
disse områdene. Mao, hadde TV 2 bare laget nyheter eller 
bare sport, så ville vi kun dra fordeler innenfor de enkelte 
områdene. 

"Det at TV 2 har en så stor 
bredde av aktiviteter gjør 
at vi kan både lære, lage og 
levere løsninger innenfor 
et bredt spekter"
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Vedlegg 1
Oppfyllelse av kravene til temakategorier (Avtalen § 4-3 nr 6, 
Vedlegg B til kunngjøringen)
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I denne kategorien har vi sendt 
programmer i 40 av årets 52 uker, totalt 
over 79 timer. Programmene spenner fra 
magasinformatene «Helsekontrollen», 
«Matkontrollen» og «TV 2 hjelper deg» til 
livesendte «Åsted Norge», «Barnas tale» 
og underholdningskonsepter som «Truls à 
la Hellstrøm». 

Følgende programmer er omfattet: 

Barnas tale 
Bra godt 
Brente minner 
Det beste fra Truls à la Hellstrøm 
Hele historien – Åsted Norge 
Helsekontrollen 
Kystmat 
Matkontrollen 
Tid for hage 
Tid for hjem 
Truls à la Hellstrøm 
TV 2 hjelper deg 
Wenches julekalender 
Åsted Norge 

Samfunn/
informasjon
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I denne kategorien har vi sendt 
programmer i 40 av årets 52 uker, 
totalt over 322 timer. Blant programmene 
finner vi naturlig nok mye live-dekning, 
men også sportsjournalistikk,
konkurransepreget reality, 
underholdningsprogrammer, 
dokumentarprogrammer og magasiner. 
De daglige sportsnyhetssendingene er 
ikke tatt med her. 

Følgende programmer er omfattet: 

Camp Seefeld 
eFotball: Norge - Sverige 
Håndball: Norge - Spania 
Håndball: Norge - Sverige 
Ekstremsportveko 2019 
FIFA Fotball-VM: Kvartfinale Norge - England 
FIFA Fotball-VM: Kvartfinale: Italia - Nederland 
FIFA Fotball-VM: Nederland - Sverige 
FIFA Fotball-VM: Norge - Nigeria 
FIFA Fotball-VM: Sør-Korea - Norge 
FIFA Fotball-VM : Etter kampen 
FIFA Fotball-VM: Før kampen 
Sykkel: Hammer Series - Stavanger 
Håndball: Etter kampen 
Håndball: Før kampen 
Håndball: Norge - Brasil 
Håndball: Norge - Island 
Håndball: Norge - Nederland 
Håndball: Frankrike - Norge 
Håndball: Norge - Argentina 
Håndball: Norge - Japan 
Håndball: Norge - Sverige 

Sport
Håndball: Hviterussland - Norge 
Håndball: Norge - Hviterussland 
Håndball-NM: Finale, menn: Haslum HK - Elverum 
Håndball-NM: Etter kampen 
Håndball-NM: Før kampen 
Janteloppet: Tremil 
Norway Cup 2019 
Kirkebakken Grand Prix 
Skifest fra TelemarksVeka 
Solskjær & æ 
Sykkel: Arctic Race 
Sykkel: Amstel Gold Race 
Sykkel: Flandern rundt 
Sykkel: La Flèche Wallonne 
Sykkel: Liège - Bastogne - Liège 
Sykkel: Paris - Roubaix 
Sykkel: Paris - Tours 
Sykkel: La Course by Le Tour de France 
Sykkel: Paris - Nice 
Sykkel: Tour de France 
Sykkel-VM 2019: Landeveisritt, kvinner elite 
Sykkel-VM 2019: Landeveisritt, menn elite 
Sykkel-VM: Lagtempo, mixed 
Sykkel: Tour of Norway 1. etappe 
Kristiansund - Manchester United 
UEFA Champions League: Liverpool - Barcelona 
UEFA Champions League: Tottenham - Ajax 
UEFA Champions League: Tottenham - Liverpool 
UEFA Champions League: Rosenborg – Dinamo Zagreb 
UEFA Champions League: Etter finalen 
UEFA Champions League: Etter kampen 
UEFA Champions League: Før finalen 
UEFA Champions League: Før kampen 
UEFA Champions League: Før kampen 
Etter kampen 
Før kampen 
UEFA Europa League: Chelsea - Arsenal 
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Sport
UEFA Europa League: Valencia - Arsenal 
UEFA Europa League: Etter finalen 
UEFA Europa League: Før finalen 
UEFA Europa League: Før kampen 
UEFA EM-kvalifisering: Færøyene - Norge 
UEFA EM-kvalifisering: Malta - Norge 
UEFA EM-kvalifisering: Norge - Færøyene 
UEFA EM-kvalifisering: Norge - Malta 
UEFA EM-kvalifisering: Norge - Romania 
UEFA EM-kvalifisering: Norge - Spania 
UEFA EM-kvalifisering: Norge - Sverige 
UEFA EM-kvalifisering: Romania - Norge 
UEFA EM-kvalifisering: Spania - Norge 
UEFA EM-kvalifisering: Sverige - Norge 
UEFA Nations League: Bronsefinale: Sveits - England 
UEFA Nations League: Finale: Portugal - Nederland 
UEFA Nations League: Nederland - England 
UEFA Nations League: Portugal - Sveits 
UEFA Nations League: Etter kampen 
UEFA Nations League: Før kampen 
V-cup alpint: Før rennet 
V-cup, langrenn: Sprint K og M fra Val Müstair 
V-cup, alpint: Kombinasjon, slalåm 
V-cup, alpint: Kombinasjon, utfor 
V-cup, alpint, parallellslalåm: St. Moritz 
V-cup, alpint: Slalåm 
V-cup, alpint: Slalåm 
V-cup, alpint: Storslalåm 
V-cup, alpint: Storslalåm 
V-cup, alpint: Super-G 
V-cup, alpint: Utfor 
V-cup, Skicross: Montafon 
V-cup, hopp: Engelberg 
Tour de Ski: 10 km, kvinner 
Tour de Ski: 15 km, menn 
Tour de Ski: Sprint-finaler, kvinner og menn 
Tour de Ski: Sprint-prolog, kvinner og menn 

V-cup, langrenn: 10 km fra Davos 
V-cup, langrenn: 15 km fra Davos 
V-cup, langrenn: Sprint fra Davos 
V-cup, langrenn: Sprint-finaler fra Davos 
Northug Spesial 
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I denne kategorien har vi sendt 
programmer i 52 av årets 52 uker, 
totalt over 296 timer. TV 2 har en 
svært bred underholdningsportefølje 
med både gamle, kjente formater 
og nye programkonsepter, som 
omfatter både påkostede musikk- 
og danse konkurranser, lette 
konkurranseprogrammer, talkshows, 
reality, underholdningsbaserte 
aktualitetsmagasiner og store 
utendørsarrangementer med publikum. 

Følgende programmer er omfattet: 

Allsang på grensen 
Ari, Moi og Magnus 
Dyrepasserne 
En kveld hos Kloppen 
Familieduellen 
Familieduellen 
Farmen 
Farmen kjendis 
Farmen kjendis: Presentasjon 
God Kveld Norge 
God kveld Norge 
God sommer Norge 
Gullruten 2019 
Gullrutens Fagpris 2019 
Gutta på tur 
Huskestue 
Jakten på kjærligheten 
Jakten på kjærligheten - Presentasjon 
Juleaksjonen 2019 
Julekveld hos Prøysen 

Under-
holdning

Kjendis søker kjæreste 
Landskampen 
Min første ferie 
Norske Talenter 
Senkveld med Helene og Stian 
Senkveld med Helene og Stian 
Senkveld med Helene og Stian - høydepunkter 
Skal vi danse 
Skavlan 
Skavlan 
Sommerfest fra Telemark 
Sommerhytta 
Sporløs 
Sporløs 
The Voice - Norges beste stemme 
Gullfisken 2019 
Underholdningsåret 2019
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I denne kategorien har vi sendt 
programmer i 9 av årets 12 måneder, 
totalt over 10 timer.  

Håp i ei gryte 
Påskereisen 
Spesialprestene 

Religion, 
livssyn og 
livsfilosofi 
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I denne kategorien har vi sendt 
programmer i 10 av årets 12 måneder, 
totalt over 26 timer. 

Da Norge sto stille 
Det jeg ikke fikk sagt 
Fregatten 
Klopp møter Bjørndalen 
Korrespondentene 
Mer enn gull 
Norge bak fasaden 
Petter uteligger - Femundløpet 
Våre håpefulle 
Vårt lille land 
Vårt lille land: Trond Giske og Haddy Njies historie 
Åsted Norge: Kidnappingen
 

Dokumentar 
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– Hva betyr det for din UiB at TV 2 har hovedkontor i Bergen?

– Universitetet i Bergen er et internasjonalt orientert
breddeuniversitet med høye ambisjoner innen forskning,
utdanning og formidling. Med 17.000 studenter og flere
verdensledende fagmiljø på ulike områder, er UiB et
sentrum for kunnskapsutvikling i regionen.

TV 2 er i dag den eneste nasjonale nyhetsredaksjonen 
lokalisert i Bergen. Fysisk nærhet til TV 2 er viktig for UiB for 
å formidle forskning og bidra med faglig kompetanse til den 
nasjonale politiske og kulturelle offentligheten. 

TV 2 er en vesentlig kunnskapsorganisasjon i regionen og 
en viktig arbeidsgiver for kandidater fra UiB. At TV 2 har sitt 
hovedkontor i Bergen, er viktig for å styrke kunnskapsmiljøet 
på Vestlandet. 

UiB har utstrakt samarbeid med TV 2 om forskning, 
innovasjon og utdanning. I 2019 leverte UiB ved Institutt 
for informasjons- og medievitenskap søknad til Norges 
forskningsråd om status som Senter for forskningsdrevet 
innovasjon innen mediefeltet med TV 2 som den største 
industripartneren. TV 2 aktive medvirkning var avgjørende 
for søknaden. TV 2 er en spesielt viktig samarbeidspartner 
for UiBs utdanninger innen mediefag og medieteknologi. At 

Leif Ove 
Larsen
Professor og instituttleder ved Institutt 
for informasjons- og medievitenskap, 
Universitetet i Bergen (UiB)

TV 2 har sitt hovedkontor i Bergen, er avgjørende for dette 
gode samarbeidet. 

– Hvor viktig rolle spiller TV 2 i medieklyngen i MCB?

TV2 var initiativtaker til og pådriver for medieklyngen 
i Bergen. Det ble tidlig i prosessen etablert et godt 
samarbeid med UiB om prosjektet, men TV2s aktive rolle 
var avgjørende for fremdrift og gjennomføring av prosjektet. 
Også etter oppstarten av aktiviteten i Media City Bergen 
i 2017 har TV2 spilt en sentral pådriverrolle i utvikling og 
kompetansedeling i klyngen. TV2s utstrakte samarbeid 
med mange selskaper og institusjoner, inkludert 
Universitetet i Bergen, har bidratt til å utvikle et unikt 
kunnskaps- og kompetansemiljø for journalistikk og 
medieteknologi i MCB.

– Hvilken betydning mener du det har at TV 2 er allmenn-
kringkaster? 

En vesentlig del av allmennkringkasteroppdraget er daglige 
nyhetssendinger, sendinger for barn og unge, dekning av 
norsk kulturliv, og dramaproduksjon om norsk virkelighet på 
norsk. At TV2 har allmennkringskasterforpliktelser betyr en 
bredere og grundigere journalistisk dekning av norsk politikk 
og samfunnsliv, flere perspektiv på internasjonale forhold, 
samt et bedre tilbud av norskspråklig drama for barn og 
unge, enn uten. I et medielandskap der store internasjonale 
aktører tar større markedsandeler, er det viktig for norsk 
politikk, språk, kultur og identitet at norskbaserte aktører, 
forpliktet på norsk språk og kultur, har et kvalitativt godt og 
attraktivt tilbud til norske seere.
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Etterord
Av: Sarah C. J. Willand
Organisasjons- og 
kommunikasjonsdirektør
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TV 2 er mer enn en arbeidsplass, pleier 
vi å si. Det betyr ikke bare at det er 
morsommere å jobbe i TV 2 enn mange 
andre steder. Det er en kraft i huset som 
virker større enn bare summen av timene 
våre medarbeidere legger ned. 

Denne kraften, eller engasjementet, har nok vært 
avgjørende for at vi har kommet oss gjennom de siste 
årenes mange utfordringer. Den har vært avgjørende nå, 
under koronapandemien. Muligens den største prøvelsen 
så langt i vår 27 år lange historie. 

Vi har aldri vært så nært ikke å komme på luften, som da 
regjeringen offentliggjorde sine tiltak torsdag 12. mars, 
med virkning fra klokken 18.00 samme dag. Nesten 150 
medarbeidere i TV 2 måtte holde seg hjemme fordi de 
hadde vært på utenlandsreise. Flere hadde sendekritiske 
funksjoner. Men også her slår kraften inn. Det har vært 
viktig for oss, men det er også viktig for folk. 

Vi er glade for at myndighetene gir oss anerkjennelsen av 
å levere samfunnskritiske tjenester. Objektive fakta, infor-
masjon og kritisk journalistikk er helt avgjørende for at 
samfunnet skal fungere, spesielt i en krise. Vi er da også 
glade for den velviljen norske myndigheter har vist mediene, 
ved å tilrettelegge for at vi fortsatt kan levere på oppdraget 
vårt.

Vi håper denne rapporten om normalåret 2019 også 
synliggjør medienes viktige samfunnsrolle generelt og TV 2s 
rolle som landets eneste kommersielle allmennkringkaster 
spesielt. Myndighetene betaler for at vi skal levere tjenester 
som er nyttige og viktige for folk i Norge. Rapporten og 
regnskapene viser hvordan vi forvalter den oppgaven.

"Objektive fakta, informasjon 
og kritisk journalistikk er helt 
avgjørende for at samfunnet 
skal fungere, spesielt i en krise"
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