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Brev fra sjefredaktøren

Når sannheten står på spill
Kreft ene som tjener på å undergrave 
 journalistikk og frie medier jobber ufor-
trødent videre. Krigen i Europa de siste 
månedene har gitt  oss et ferskt bevis. 
 Informasjonskrigen går hånd i hånd med 
den pågående militære krigen.

I Russland er mangelen på uavhengig, faktabasert  
journalistikk regimets viktigste strategiske virke-
middel for å unngå et internt opprør mot krig-
føringen. I et land der folk fl est mangler tilgang på 
en fri presse, og der mediene som fi nnes tilgj en-
gelig er under statlig styring, blir også sannheten 
kontrollert  av staten. 

På slagmarken i Ukraina kjemper journalister også 
en brutal kamp for å fremme sannheten. De siste 
ukene har fl ere journalister mistet livet i forsøket 
på å vise resten av verden hvilke menneskelige 
lidelser denne krigen representerer. 

Informasjonskrigen føres med løgn og falske 
nyheter som våpen. Og sannferdige nyheter 
blir forsøkt skutt  ned. I en tid hvor kampen om 
sannheten kjempes med alle midler, er rollen til 
en allmennkringkaster viktig. Vi kan ikke slurve 
med fakta eller falle for fristelsen til å  forsterke 
historiene med tendensiøse vinklinger. Som 
redaktører må vi være krystallklare overfor våre 
redaksjoner på hvor viktig det er å være nøyaktige 
og ett errett elige, med fokus på å få frem fakta og 
de mange nyanser.

Allmennkringkastingsoppdraget handler om å 
fylle en demokratisk, kult urell og sosial rolle 
i samfunnet. Vi skal kombinere  samlende, 
folkelig innhold med bred og balansert  

 nyhetsjournalistikk. Vi skal tilrett elegge for 
 meningsmangfold og skape samfunnsdebatt , 
men også skape felles referanser og være en 
samlende kraft .

Til tross for et Europa i krig denne våren, og en 
alt overskyggende pandemi de siste to   årene, 
har ikke kjente medieutfordringer tatt  ferie. 
 Publikumet vårt  er mer enn bare TV-seere. De er 
mediebrukere i alle kanaler, på alle platt former og 
til alle døgnets tider. Teknologien og globaliserin-
gen gj ør internasjonalt  innhold mer tilgj engelig, 
og de tradisjonelle inntektsstrømmene til TV 2 
er under økt press. Ikke fordi annonsemarkedet 
 faller, men fordi globale selskaper spiser  andeler. 
De samler data på tvers av landegrensene og 
bruker teknologisk avansert e annonseplatt -
former som trigges av klikk og konfl ikt. For å 
beholde  inntektene fører det potensielt  også til at 
 norske medier må tilpasse innholdet ett er denne 
 logikken. Da trenger vi aktører som står imot. 

TV 2 har et ansvar for å ikke bare gi folk det de vil 
ha – eller det de tror de vil ha – men innhold som 
er viktig for den off entlige debatt en. Innhold som 
bidrar til å forstå samfunnet vi lever i. 

Dersom allmenkringkastere taper terreng mot 
globale aktører i kampen om seernes oppmerk-
somhet, taper også den hjemlige debatt en, det 
norske språket og den norske kult uren. Allmenn-
kringkastingsoppdraget må derfor moderniseres 
i tråd med folks hverdag, og være til stede der 
folk er. Om det er på mobilen, nett brett et eller 
smart -TVen. Bare slik at vi fort satt  er relevante, 
 troverdige og viktige i en ny tid. 

Midt i den tragiske krigen som pågår fi nner jeg 
merkelig nok også håp. Krigen har minnet oss på 
hvorfor frie, redaktørstyrt e og troverdige medier 
er avgj ørende. Vi kan ikke ta dem for gitt . Det gir 
kraft  til vårt  oppdrag.

Olav T. Sandnes



Hva vi leve� e i 2021
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52 %
norskspråklige 

programmer

377
timer sport 

377105
timer barne-tv

398
timer 

direktesendte 
nyheter

333
timer 

norsk underholdning
og dokumentar

333

520 000 000
investert  i allmennkringkasteroppdraget

59 %
av årsverk som jobber med nyheter 

på hovedkanalen i Bergen
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TV 2 som 
allmennkringkaster

TV 2s profi l gj ennom 29 år er basert  på 
 prinsippene for allmennkringkasting. Det 
betyr at vi planlegger et sendeskjema som 
sikrer at seerne blir eksponert  for  innhold 
de normalt  ikke ville oppsøkt av seg selv.  
I en tid hvor algoritmer styrer stadig mer 
av innholdskonsumet og gir deg mer av 
det samme, er det helt  avgj ørende at 
 allmennkringkasterne fort sett er å ekspo-
nere seere og lesere for variert  innhold. 

Vårt  mål er at alle som bruker tid på  
TV 2s programmer skal oppleve at de 
sitt er igj en med noe, og ikke er likegyldige 
til det de har sett . Når våre historier gj ør at 
seerne blir vekket og utfordret til å tenke 
i nye  baner, så er det fordi vi treff er deres 
 virkelighet. Dett e er en eff ekt av allmenn-
kringkasteravt alen, men også av redaksjo-
nelle valg vi tar fordi vi ønsker å gj øre noe 
mer enn det som er strengt nødvendig for 
å hente de kommersielle inntektene.
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TV 2 har en stor og omfatt ende nyhets-
operasjon som daglig når 900 000 
 nordmenn på TV 2 og TV 2 Nyhetskanalen. 
Gjennom pandemien har nyhetsinte ressen 
blant nordmenn økt, og tilliten til norske 
medier er høy. Som allmennkringkaster 
er TV 2 opptatt  av å treff e bredt i befolk-
ningen med vår nyhetsdekning, med 
både «breaking news», undersøkende 
 journalistikk, dokumentarer og aktualitets-
programmer. 

Vi har hovedredaksjonen i Bergen, en 
sterk tilstedeværelse i Oslo, samt lokal-
kontorer i Stavanger, Trondheim, Ålesund, 
Bodø, Tromsø og Hamar. I Bergen har vi 
i tillegg etablert  en digital videodesk, 
samt Lab2 som er spesialisert  på 
 datadrevet  journalistikk, metodikk 
innen  undersøkende  journalistikk, og 
digital historiefort elling.

Nyheter

Krav til innhold
§ 3-1 Krav til allmennkringkastings inn-
holdet. Leverandøren skal levere det 
allmennkringkastingsinnholdet som er 
beskrevet i leverandørens søknad. 

KRAV: 40 minutt er nyheter mandag til 
 torsdag mellom kl. 17.00 og 24.00 fra den 
sentrale  nyhetsredaksjonen.

• Result at: 47 minutt er nyheter i snitt  
per dag mandag til torsdag, inklu-
dert  sport s nyheter, fra den sentrale 
 nyhetsredaksjonen.

• Avvik: Brudd på tidskrav 18.06. En nyhets-
sending på 26 minutt er ble forkort et til 
24:01 minutt er, ett er at sendingen ble 
lagt inn feil i kjøreplanen. Feilen skyldes 
menneskelig svikt. Grunnet fotball-EM var 
det bare en nyhetssending den aktuelle 
kvelden, og  TV 2 sendte 59 sekunder for 
lite i henhold til kravet.

KRAV: 25 minutt er nyheter per dag fredag 
til søndag mellom kl. 17.00 og 24.00 i den 
sentrale nyhetsredaksjonen.

• Result at: 45 minutt er nyheter i snitt  per 
dag fredag til søndag, inkludert  sport s-
nyheter, fra den sentrale nyhetsredaksjonen.

KRAV: 250 millioner kroner i direkte 
redaksjonelle kostnader tilknytt et nyhets-
sendingene.

• Result at: 389,1 millioner kroner i direkte 
redaksjonelle kostnader tilknytt et nyhets-
sendingene.

KRAV: Minimum 100 redaksjonelle årsverk 
tilknytt et nyhetssendingene på hoved-
kanalen.

• Result at: 170 redaksjonelle årsverk til-
knytt et nyhetssendingene på hoved-
kanalen.



Sto� ingsvalget 2021
TV 2s valgdekning i 2021 er historisk sett  TV 2 
Nyhetenes største satsing, og inkludert e to part i-
lederdebatt er i Bergen og Oslo, en rekke valgpro-
grammer, undersøkende journalistiske prosjekter, 
løpende nyhetsjournalistikk og digital innovasjon 
– som en nyskapende part ivelger på TV2.no.

Vårt  mål var å være tett  på folks liv, belyse de 
 viktigste temaene i valgkampen, og vise hva som 
sto på spill. Hos oss skulle publikum få hjelp til å 
ta valget – bli klokere, og gj ennom dagsorden-
sett ende journalistikk fort alt e vi hvordan valget 
 påvirker folks hverdag.

Koronaepidemien
Også 2021 ble preget av koronaepidemien, 
både i Norge og verden. Løpende informasjon fra 
helsemyndigheter og regj ering, men ikke minst 
seerne og lesernes behov for kontekst, har krevd 
mye av nyhetsredaksjonen.

Et viktig journalistisk prosjekt var TV 2s under-
søkelse av menstruasjonsforstyrrelser ett er 
korona vaksinen. Ved hjelp av et anonymt 
spørreskjema kart la TV 2 erfaringene til 212 
kvinner, og dybdeintervjuet 30 av dem.  
Dett e ga oss et unikt innblikk i sakskomplekset, 
som igj en ført e til  søkelys på problem stillingen. 
Informasjons behovet var enormt, og denne 
type journalistikk viktig, i en  periode med mye 
usikkerhet  vedrørende bivirkninger og eventuelle 
 konsekvenser.
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Migrantkrisen
Utover høsten og vinteren preget migrant krisen 
i EU nyhetsbildet, hvor spesielt  situasjonen 
ved grensen mellom Polen og Hviterussland 
var  dramatisk, med fl ere tusen migranter som 
forsøkte å komme seg inn i Europa. TV 2 fulgte 
problema tikken tett , både storpolitisk – men ikke 
minst ved å møte dem som rammes. Vi har møtt  
 mennesker på fl ukt, og på den andre siden inter-
vjuet menneske smuglere i Tyrkia om hvordan en 
kynisk industri utnytt er mennesker i nød.

Skyteepisoder og 
voldshendelser
Nyhetsbildet høsten 2021 var preget av  
fl ere skyteepisoder og voldshendelser i Oslo. 
Det ble løsnet skudd ått e ganger på ti uker ute 
i det  off entlige rom. Mange spurt e seg hva som 
skjer i hovedstaden, og vi bestemte oss for å 
gå dypere i tematikken. Vi undersøkte straff e-
historikken til alle som ble varetektsfengslet, og 
påviste at de aller fl este som var anklaget var 
tidligere straff edømt.

Reality check
Media har tradisjonelt  vært  opptatt  av å gå makt-
personer ett er i sømmene, og da særlig personer 
med formell makt. Vi har i mindre grad vært  opp-
tatt  av personer med uformell makt. 

TV 2 registrert e at fl ere straff esaker hadde 
 profi lert e realitydelt akere på tilt alebenken. 
tt er hvert  begynte vi å stille oss fl ere spørsmål: 
Hvordan ser rullebladet til realitykjendisene ut? 
Er de mer kriminelle enn andre? Og legges det 
vekt på dett e i castingen til programmene?

Disse spørsmålene ble start en på en omfatt ende 
kart legging av et miljø som aldri før har blitt  
undersøkt systematisk i off entligheten.
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Spo� 
I løpet av 2021 briljert e Erling Braut 
 Haaland og Ada Hegerberg ute  i Europa, 
friidrett sutøverne Karsten Warholm og 
 Jakob Ingebrigtsen vant OL-gull i fri-
idrett , og Viktor Hovland og Casper 
Ruud slo seg inn i topp 10 i verdens-
idrett ene golf og tennis. Samtidig som 
 nyhetsjournalistikken rundt våre interna-
sjonale superstjerner er viktig, vender TV 
2 blikket mer hjemover i vår sport sdekning. 
I tråd med at TV 2 skal løft e norsk innhold, 

skal vår  journalistikk speile  hverdagen 
i norsk idrett . I samarbeid med fl ere 
 mediepart nere bygger vi det som skal bli 
hjemmebanen for norsk idrett . TV 2 skal 
fort elle unike historier og engasjere både 
topp- og breddeidrett en når vi på en ny 
måte formidler glede fra haller og idrett s-
baner over hele landet. En sport sdekning 
som kommer tett ere på folks hverdag gj ør 
allmennkringkasteroppdraget relevant 
for fl ere.



Overleveren
Noen ganger er veien kort  fra sterke historier til 
konfl ikt rundt neste hjørne. Få sakskomplekser 
i 2021 får fram kompleksiteten i vår historie-
fort elling som begivenhetene i norsk hoppsport . 
Norges Skiforbunds forsøk på å kvitt e seg med 
hoppfamiliens populære sport ssjef Clas Brede 
Bråthen eskalert e i media bare måneder ett er den 
dramatiske, men også samlende, historien rundt 
overleveren Daniel Tande som var nær ved å 
miste livet i monsterbakken i Planica. Det ble til 
saken «Overleveren». 

Koss papers
Med satsing på undersøkende journalistikk er 
ambisjonen å avdekke forskjeller og urett -
ferdighet. I 2021 har vi gj ennom fl ere saker 
 dokumentert  hvordan den gamle skøytehelt en 
Johann Olav Koss og hans stift else Right To Play 
blant annet har mott att  28 millioner kroner fra 
gruveselskaper knytt et til brudd på menneske-
rett igheter. Personlig innkassert e Koss minst sju 
millioner kroner som styremedlem i helsekost-
selskapet GNC – det samme selskapet som 
 solgte produkter som i dag knytt es til en rekke 
dopingsaker i Norge, og fl ere dødsfall inter-
nasjonalt . 

Et lø� e for fremtiden
Gjennom 2021 har sport en publisert  sterke 
historier. Det som skjedde i fotballklubben på 
Skedsmokorset er en av dem. Ett er at treneren 
Kristian (25) døde brått , ga lagkameratene 
hverandre et løft e for fremtiden om et samhold 
som skulle sørge for at minnet om Kristian ville 
leve videre. Spillerne i Skedsmo bearbeidet sin 
sorg gj ennom sin aller største lidenskap, fotball.
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I TV 2 kjemper vi hver dag om folks tid. 
Med stadig nye globale strømmeaktører 
som kommer til, har seernes tilbud aldri 
vært  større. Derfor må vi sikre oss det 
beste norske innholdet – det er der TV 2 
er unike. Vi skal være tett  på folks liv med 
historier som engasjerer, innenfor et bredt 
spekter av innholdskategorier. Ikke alle 
trenger å like alt , men alle skal elske noe på 
TV 2. Slik blir vi viktig for folk fl est.

Pandemien har i 2021 fort satt  skapt 
 utfordringer for noen av TV 2s program-
satsinger i 2021, men produksjons-
selskapene har løst problemene på en 
profesjonell og god måte, slik at vi kunne 
tilby seerne en pause fra hverdagsstress 
og pandemi. Seert allene på våre største 
familiesatsinger viser at vi har lyktes 
med det. 

Norske programmer

Allmennkringkastera� alen oppstiller 
i § 3-1 og § 4-3 krav til innholdet på 
TV 2 (hovedkanalen).

KRAV: Programtilbudet skal baseres på 
prinsippene for allmennkringkasting. 
TV 2s profi l er gj ennom 29 år basert  på 
prinsippene for allmennkringkasting. Det 
betyr at vi planlegger et sendeskjema som 
sikrer at seerne blir eksponert  for innhold 
de normalt  ikke ville oppsøkt av seg selv. 
I en tid hvor algoritmer styrer stadig mer av 
innholdskonsumet og gir deg mer av det 
samme, er det helt  avgj ørende at allmenn-
kringkasterne fort sett er å eksponere seere 
og lesere for varierende innhold. 

Alle som bruker tid på TV 2s programmer 
skal oppleve at de sitt er igj en med noe, og 
ikke er likegyldige til det de har sett . Når 
våre historier gj ør at seerne blir vekket og 
utfordret til å tenke i nye baner, så er det 
fordi vi treff er deres virkelighet. Dett e er en 
eff ekt av allmennkringkasteravt alen, men 
også av redaksjonelle valg vi tar fordi vi har 
en ambisjon om å gj øre noe mer enn det 
som er kommersielt  nødvendig.

KRAV: Programtilbudets profi l skal være 
av allmenn karakter og interesse. 
For TV 2 er det avgj ørende å opprett  holde 
posisjonen som en tydelig stemme i det 
off entlige ordskift et og et alt ernativ til NRK. 
TV 2 Nyheter og TV 2 Sport  sett er dags-
orden med viktige nyhets saker, og mange 
av TV 2s underholdnings programmer har 
også en forankring i aktuelle saker og tema. 

Vår oppgave er å skape et engasjement hos 
folk. Det kan være å begeistre,  provosere, 
røre, eller rett  og slett  frem skaff e en skikkelig 
latt erkule. Vi jobber for å treff e seerne der 
de er, med nye stemmer og ulike perspek-
tiver. Vi viser også til redegj ørelsen for 
 enkelt programmer nedenfor, samt sende-
regnskapet. 

KRAV: Det skal tilbys programmer for 
både brede og smale grupper. 
Vi tilbyr et sammensatt  programtilbud for 
både brede og smale seergrupper innenfor 
våre tre hovedkategorier; nyheter/aktualitet, 
sport , underholdning/drama, og de utvalgte 
temakategoriene. Vi viser her til redegj ørel-
sene nedenfor, og senderegnskapet. 
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KRAV: Norskspråklige programmer skal 
ut� øre minst 50 prosent av sendetiden.  
Norsk innhold og norsk språk og kult ur er 
viktig for TV 2. Det er her vi skiller oss fra de 
globale konkurrentene, og det er hos oss 
nordmenn fi nner historier fra sin hverdag. 
For TV 2 er det en utt alt  ambisjon å  styrke 
det norske og det nære innholdet i vårt  
sendeskjema. Dett e refl ekteres i den høye 
andelen norskspråklige programmer, som 
var i snitt  52 prosent gj ennom 2021.

KRAV: Begge de o� isielle norske 
 målformene skal beny� es.  
TV 2 har en lang og god tradisjon for å 
oppfordre programledere og nyhetsankere 
til å benytt e dialekt og nynorsk. Vi har fl ere 
nynorsktalende nyhetsankere, program-
ledere og journalister, som bidrar til å  skape 
bredde i målformene som benytt es på 
TV 2 hovedkanalen. Blant disse fi nner vi 
 Tromsø-report er Karen Anna Kleppe, sport s-
anker Annemart a Giske, og  nyhetsankerne 
Arill Rise og Mort en Sandøy. 

KRAV: Programtilbudet skal ha 
 sjangermessig bredde, både når det 
� elder sammensetningen av program-
kategorier og sammensetningen 
 i nnenfor den enke� e programkategori. 
TV 2 tilbyr et bredt utvalg av program-
sjangere innenfor alle kategorier, og vi 
utvikler stadig nye konsepter. For eksempler 
på bredden og variasjonen viser vi til rede-
gj ørelsene for TV 2s tilbud nedenfor, samt 
i senderegnskapet.

KRAV: Programtilbudet skal ha tematisk 
bredde på minst fem programkategorier 
med hyppighet og omfang iht. skjema 
i vedlegg B til kunn� øringen. 

TV 2 valgte følgende fem kategorier for 
rapport eringsåret 2021:

SAMFUNN/INFORMASJON
KRAV: Minst 26 timer per år med publise-
ring i 32 av 52 uker per kalenderår.

• Result at: 64 timer med publisering 
i 36 av 52 uker. 

SPORT
KRAV: Minst 26 timer per år med 
publisering i 32 av 52 uker.

• Result at: 377 timer med publisering 
i 41 av 52 uker.

UNDERHOLDNING 
KRAV: Minst 26 timer per år med 
publisering i 32 av 52 uker.

• Result at: 286 timer med publisering 
i 45 av 52 uker.

NATUR OG VITENSKAP
KRAV: Minst 6 timer per år med 
publisering 9 av 12 måneder. 

• Result at: 9 timer med publisering
i 9 av 12 måneder. 

DOKUMENTARER 
KRAV: 6 timer per år med publisering 
9 av 12 måneder.

• Result at: 47 timer med publisering 
12 av 12 måneder.

I senderegnskapet er den konkrete opp-
fyllelsen av kravene beskrevet nærmere.
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Kompani Lauritzen og 
Kaserneliv
Det var mange som gledet seg til sesong 2 av 
Kompani Lauritzen hvor nye delt agere skulle bli 
testet i beinharde fysiske og psykiske øvelser, 
det hele med mål om å bli en bedre versjon av 
seg selv. De tøff e utfordringene delt agerne møter 
er godt balansert  med historier om mestring og 
felleskap – og med Kristian og Dag Ott os lune 
humor seg imellom. Seert allene slo alle rekorder 
og ble TV 2s mest sett e underholdnings program 
noensinne. I tillegg fi kk vi denne sesongen 
komme enda tett ere på delt agerne og livet som 
rekrutt , gj ennom serien Kaserneliv på TV 2 Play. 
Programuniverset hadde også høy tilstede-
værelse på TV2.no og i sosiale medier 
gj ennom hele perioden.

Mina og meg
TV 2 har lenge ønsket programinnhold som tar 
opp i seg relasjoner på tvers av generasjoner. 
I dokumentarserien Mina og meg fi kk vi bli 
kjent med pappa Alexander og datt eren Mina 
på 5 år som gj ennomført e en 400 km lang 
 ekspedisjonstur over Finnmarksvidda. Turen gikk 
fra Vardø til Alt a og tilbakelagt med ski på beina. 
Programserien gir inspirasjon til å skape turmagi 
i vårt  eget liv.

Norges nye megahit
Senhøsten kom TV 2 med en helt  ny direktesendt 
lørdagsunderholdning hvor seks kjendisdelt agere 
skulle kjempe om å lage Norges nye megahit. Den 
delt akeren som hver lørdag havnet nederst på 
hitlisten røk ut, og ble erstatt et av en ny utfordrer. 
I fi nalen fremført e fi nalistene sine mest populære 
låter, og seerne kåret vinneren. Sangene som ble 
produsert  gj ennom serien nådde fl ere topplister 
og levde sitt  eget liv både mellom TV-sendingene 
og i ett erkant. Programkonseptet Norges nye 
megahit er utviklet fra bunnen av her i Norge og 
sammen med produksjonsselskapet Montreux.
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Katastrofen Kielland
Da oljeplatt formen Alexander Kielland kan-
trer en stormfull kveld i mars 1980 mister 123 
 mennesker livet i det mørke, opprørt e havet. 
 Det er til dags dato den verste ulykken i norsk 
 industri, og  utallige familier betalt e en skyhøy pris 
for  byggingen av vår moderne velferdsstat. 40 år 
senere er de ubesvart e spørsmålene mange, og 
TV 2s dokumentarserie viser hva  konsekvensene 
og løft er fram historier fra menneskene som 
betalt e en høy pris for at vi i dag er en av verdens 
rikeste velferdsstater. 

Pe� er uteligger - idre� en 
skaper sjanser
Det er gått  seks år siden Pett er Nyquist levde 
som uteligger i Oslo, hvor han ble kjent med 
 mennesker som av ulike årsaker hadde havnet 
på gata. Han ble tatt  imot med åpne armer, og 

siden har han brukt mye av tiden sin på å gi noe 
tilbake. I dett e nye prosjektet har hatt  i ett  år fulgt 
seks mennesker som gj ennom foreningen 
«Idrett en skaper sjanser» skal forsøke å fi nne 
en vei ut av rusavhengigheten, og inn i et nytt  
fellesskap og en bedre hverdag.
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Barn og unge
TV 2 tilbyr barn og unge  norskprodusert  
innhold som er trygt, oppbyggende, 
 lærerikt, underholdende og engasjerende. 
Sentralt  i vårt  innholdstilbud til barn har 
vi Oiii, et barneunivers via Nordisk Film 
som tilbyr både egenprodusert  innhold og 
innkjøpte dubbede serier. De minste har 
behov for å se sine animasjonsfavoritt er 
igj en og igj en, og derfor er kjente merke-
varer inkludert  både via Oiii, eget innkjøp 
og C More.

I tillegg til å tilby underholdning, ser vi 
 viktigheten av at unge blir eksponert  for 
relaterbare og samfunnsnytt ige temaer. 
Men for å nå gj ennom må vi snakke deres 
språk. I 2021 satt  vi inn ekstra innsats for 
å skape debatt  i den unge målgruppe, 
samt synlighet rundt utfordringer unge 
møter. Enten det gj elder å skille seg ut 
i opp veksten og i dagens samfunn, eller 
 orientere seg rundt Valget som første-
gangsvelger. 

Krav til innhold

KRAV: 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.
• Result at: 105 timer til totalt  

13,6 millioner kroner.

KRAV: I søknaden forplikter TV 2 seg til 
å sende minst 20 timer årlig med norsk-
språklige programmer for unge på 
hovedkanalen, til en kostnad på minst 
5 millioner kroner.
• Result at: 24 timer til totalt  

5,9 millioner kroner. 
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Emmas stemme
Stort ingsvalget høsten 2021 var første gang 
 infl uenser Emma Ellingsen kunne bruke stemme-
rett en sin. Som svært  mange andre på Emmas 
alder var hun usikker på hvordan hun skulle klare 
å «vite nok om politikk» til å kunne velge et part i. 

Serien utforsker unges forhold til politisk 
 engasjement, og hva som skal til for at man 
ønsker å stemme. Gjennom programmet møter 
Emma andre engasjert e unge mennesker, som 
brenner for saker som bilkjøring og miljø, smin-
ke, helsevesen eller fritidsklubber. Håpet var at 
 møtene skulle hjelpe Emma til å fi nne ut hva hun 
skulle stemme ved Stort ingsvalget. 

Hei verden
I dokumentarfi lmen «Hei verden» fort eller Runa 
(12), Viktor (12), Dina (13) og Joachim (14) om 
det å være ung og skeiv. Vi følger deres opp- og 
nedturer i tiden ett er at de velger å stå frem 
som skeiv, og er tett  på deres personlige reise 
 gj ennom tre år. 

Med «Hei verden» skal TV 2 å bidra til å skape 
åpenhet og forståelse rundt de utfordringene 
mange barn og unge kjenner på ved å skille seg 
ut i oppvekst og i dagens samfunn. Det hand-
ler om rett en til å være seg selv uavhengig av 
 bakgrunn, kjønn og seksuell orientering.

TV 2 hjelper deg junior
I TV 2 hjelper deg junior tas barnas problem-
stillinger på alvor, men med en solid dose lek og 
humor. Programlederne Hjalmar Hegvik Ruud (10) 
og India Dee Roll Kvangarsnes (11) tester produk-
ter, besøker fabrikker og krever svar fra ansvarlige 
voksne.
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Film og drama
Gjennom våre dramasatsinger ønsker 
vi å formidle moderne historier som er 
 forankret i vår nære virkelighet. Historier 
som er betydningsfulle for det norske 
publikum, og som uten oss ikke ville blitt  
fort alt . Dett e blir stadig viktigere i et globa-
lisert  strømmemarked. Våre fi ksjonsserier 
favner bredt både tematisk og sjanger-
messig, og er myntet på ulike målgrupper 
hva gj elder alder, kjønn, interesser og 

sosioøkonomisk, geografi sk eller 
kult urell tilhørighet.

TV 2 har i 2021 engasjert  seere både 
 gj ennom store moderne dramaserier som 
Bort ført , relevant ungdrama som Ett er 
lørdag og Hjert eslag, og humordrama serier 
som Kjære landsmenn, Idrett sforeldre, 
Bislett  bnb og Farfar.

Krav til innhold

KRAV: I søknaden har TV 2 forpliktet seg til 
å investere minimum 250 millioner kroner 
i avt aleperioden, en gj ennomsnitt liginveste-
ring på 50 millioner kroner pr år.
• Result at: 111,8 millioner kroner i 2021.
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Bo� fø� 
Bort ført  var TV 2s store dramasatsing i 2021. 
 Denne thrilleren forener samfunnsaktualitet 
og storpolitikk med et personlig og nerve-
pirrende spenningsdrama. En ung norsk jente 
blir  kidnappet i Sinaiørkenen. Tre ulike verdener 
– Israel, Norge og Palestina – møtes gj ennom de 
sentrale karakterene, slik de også gj orde under 
fredssamtalene i Oslo på 90-tallet. Kan  ulikhetene 
overvinnes i samarbeidet for å befri den unge 
 jenta? Hvilke hemmeligheter ble egentlig  begravet 
i kjølvannet av Oslo-avt alen? Og hvor langt er vi 
villige til å gå for å redde de vi elsker?

E� er lørdag
Når Klara krasjlander midt på natt en i sitt   gamle 
kollektiv, skjuler hun at hun har vært  utsatt  for et 
overgrep på en Tinder-date. Vennene må  kjempe 
for å nå inn til Klara, som prøver å være sterk 
 alene. Hva skjer med henne i ett ert id? Klarer 
hun – ved hjelp av sine nærmeste – å legge 
hendelsen bak seg, når hode og kropp kjemper 
mot henne? Ett er lørdag tar for seg den viktige 
tematikken om seksuelt  samtykke, og vi er stolt e 
over denne tankevekkende serien som har blitt  
pris belønnet internasjonalt  for sin modige og 
 relevante historiefort elling.

Kjære landsmenn
Kongehuset vårt  er noe av det norskeste vi 
har. Som institusjon er det en erketypisk og 
 forutsigbar tradisjonsbærer, i kontrast til et 
stadig mer omskift elig og polarisert  samfunn. 
Kong  Johan er folkekongen som har styrt   Norge 
ett er god, gammel oppskrift , og lent seg på at 
det må være godt nok. Men når Norges nye 
 statsminister og riksmediene stiller spørsmåls-
tegn ved  kongehusets rolle og popularitet, er ikke 
«traust og beige» godt nok lenger. Hva må 
Johan gj øre for å beholde sitt  folk?
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Distribusjonskrav
Forpliktelsene i allmennkringkasteravt alen 
gj elder kun TV 2s lineære tilbud på hoved-
kanalen. Ifølge avt alen skal kanalen være 
bredt tilgj engelig. Dett e er formulert  som 
følgende krav: 

• Allmennkringkastingsinnholdet som for-
midles lineært  via fj ernsyn skal  formidles 
på TV 2 Hovedkanalen. Kanalen skal 
 kunne tas imot av minst 95 prosent av 
alle husstander i Norge. 

• Allmennkringkastingsinnholdet som 
formidles ikke-lineært  skal gj øres 
 tilgj engelig i TV 2 Sumo. Tjenesten skal 
være åpent distribuert  over Internett . 

TV 2 oppfyller kravet om at TV 2s hovedkanal 
skal være tilgj engelig for over 95 % av norske 
husstander. I 2021 har hovedkanalen vært  
tilgj engelig som en del av grunntilbudet hos 
alle TV-distributører i det norske markedet. 
Dett e inkluderer satellitt - og bakkenett -
platt formene (hhv. Allente og RiksTV), som 
dekker over 95 % av norske husstander. 

Alt  innhold på hovedkanalen er også 
tilgj engelig i grunntilbudet i TV 2 Play, 
både som lineær-kanal og enkelt -
programmer (live og on-demand). 

TV 2 Play er tilgj engelig via internett  for 
alle med normal bredbåndsdekning. 
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Lokaliseringskrav
TV 2 har en lang og stolt  historie for å 
peile Norge fra hovedredaksjonen vår 
i Bergen. Det gir et annet perspektiv 
i nyhetsdekningen vår enn hos de andre 
riksmediene, som alle har hovedkontor 
i Oslo eller på det sentrale Østlandet. 
Som en av de største aktørene i Media 
City Bergen, samarbeider vi med en rekke 
andre medieaktører, teknologibedrift er og 

Universitetet i Bergen. Klyngen bidrar til 
kontinuerlig knoppskyting, forskning og 
utvikling – noe som har gj ort  Bergen til
en av de store teknologi-hubene for TV-
industrien globalt . Allmennkringkaster-
avt alen har vært  viktig for at TV 2 har en 
sterk redaksjonell og teknologisk 
tilstedeværelse i Bergen.  

I avt alen er det spesifi sert  en rekke 
krav til lokalisering og organisering. 
TV-kanalen hvor allmennkringkastings-
innholdet gj øres tilgj engelig, jf. §3-2, skal 
oppfylle følgende krav til lokalisering og 
redaksjonelle avgj ørelser:

KRAV: 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 
tilt rådt Vær Varsom-plakaten.

KRAV: TV-kanalens hovedredaksjon skal 
være lokalise�  i Norge, minst 100 km 
utenfor Oslo sentrum.
• TV 2s hovedredaksjon ligger i Bergen. 

52 prosent av hovedkanalens redaksjonelt  
ansatt e har Bergen som arbeidssted. 

Vurderingen er basert  på situasjonen ved 
utgangen av 2021. For mer detaljert e tall 
og beregninger viser vi til allmennkring-
kasterregnskapet. 

• Redaktørmøtene, som beslutt er 
redaksjonell profi l og strategi og treff er 
overordnede redaksjonelle beslutninger, 
holdes i Bergen. Her møter sjefredaktør 
Olav T. Sandnes og hans redaktørgruppe, 
bestående av nyhetsredaktør Karianne 
 Solbrække, sport sredaktør Vegard 
Jansen Hagen og programredaktør 
Kathrine  Haldorsen. Gjennom 2021 har 
alle redaktørmøter blitt  avholdt fra 
hovedredaksjonen. 

KRAV: TV-kanalens sentrale nyhets-
redaksjon skal ligge i Norge, minst 
100 km utenfor Oslo sentrum.
• TV 2s sentrale nyhetsredaksjon ligger 

i Bergen, se redegj ørelse i forrige punkt.
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KRAV: Majoriteten av leverandørens 
redaksjonelle av� ørelser kny� et til 
nyhetssendingene skal tas i den sentrale 
nyhetsredaksjonen.
• Nyhetsredaktør Karianne Solbrække har 

arbeidssted i Bergen for alle oppgavene 
knytt et til TV 2 Nyhetenes leveranser til 
hovedkanalen. I omfang tas den største 
delen av de redaksjonelle avgj ørelsene av 
vaktsjefene for kveldssendingene. 
Vaktsjefene har delegert  redaktøransvar, er 
til stede i den sentrale nyhetsredaksjonen 
i Bergen og tar alle løpende redaksjonelle 
avgj ørelser knytt et til nyhetssendingene 
på hovedkanalen.

KRAV: Majoriteten av leverandørens 
 redaksjone�  ansa� e engasje�  i nyhets-
sendingene skal ha si�  arbeidssted ved 
den sentrale nyhetsredaksjonen.
• 59 prosent av hovedkanalen TV 2s 

redaksjonelt  ansatt e som er engasjert  
i nyhetssendingene har sitt  arbeidssted 
i Bergen. Vurderingen er basert  på 
situasjonen per 31.12.2021. 

KRAV: Nyhetsredaktøren skal ha si�  
 arbeidssted ved den sentrale nyhets-
redaksjonen.
• Nyhetsredaktør Karianne Solbrække 

har arbeidssted i Bergen for oppgavene 
knytt et til TV 2 Nyhetenes leveranser til 
hovedkanalen TV 2. Gjennom 2021 har en 
stor del av vår redaksjonelle stab, herunder 
Nyhetsredaktøren, praktisert  hjemme-
kontor i tråd med anbefalingene fra 
myndighetene. 

• I perioder med påbud og anbefalinger 
om hjemmekontor har det vært  umulig 
å  unngå avvik, da oppfyllelse ville ført  
til brudd på smitt evernregler eller 
utsatt   medarbeidere for uforsvarlig 
risiko. Vi anser derfor at Nyhetsredaktø-
rens bruk av hjemmekontor skyldes en 
force  majeure-situasjon, og ikke utgj ør 
noe  avt alebrudd, jf. avt alens punkt 8.3.






