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Vedtak om tildeling av avtale om kommersiell allmennkringkasting til TV 
2 AS  
 

1. Innledning 

Kulturdepartementet viser til TV 2s søknad med vedlegg datert 22. september 2017 
(søknaden) om oppdrag som kommersiell allmennkringkaster, mottatt samme dag. 
Søknaden ble rettidig mottatt og oppfyller kravene som følger av Kunngjøringen kapittel 4.6. 
 
Kulturdepartementet kunngjorde 23. juni 2017 muligheten til å inngå avtale med staten om å 
tilby kommersiell allmennkringkasting (Kunngjøringen).1 Frist for å søke var 23. september 
2017. TV 2 var eneste søker på Kunngjøringen. 
 
Departementet har hatt behov for å be TV 2 om ettersending av dokumentasjon som 
forutsatt i Kunngjøringen. Departementet har også hatt dialog med TV 2 og bedt om 
avklaringer knyttet til søknaden. En nærmere redegjørelse for innholdet i TV 2s søknad samt 
ettersendt dokumentasjon og avklaringer fra TV 2, og departementets presisering av 
Kunngjøringens vilkår, er gjengitt i påfølgende punkter i vedtaket der dette er relevant.   
 
 

2. Bakgrunn 

Kunngjøringen ble utformet på bakgrunn av rammene som ble lagt i Meld. St. 14 (2016- 
2017) Kommersiell allmennkringkasting og Innst. 235 S (2016-2017). Et utkast til avtale var 
vedlagt Kunngjøringen.  
 

                                                
1 Kunngjøringen ble oppdatert 30. august 2017.  
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Side 2 
 

I følge Kunngjøringen er avtalen tidsbegrenset til fem år. Kompensasjonens størrelse er 
oppad begrenset til 135 millioner NOK årlig, og kan kun dekke nettokostnader knyttet til 
allmennkringkastingsoppdraget med tillegg av en rimelig fortjeneste. Støtten anses som 
offentlig støtte i EØS-avtalens forstand. Den offentlige støtten på inntil 135 millioner NOK per 
år er innrettet i tråd med gruppeunntaket for tjenester av allmenn økonomisk betydning 
(gruppeunntaket).2 
 
Kunngjøringen og avtalen inneholder krav til søker og minimumskrav til TV-kanalen hvor 
allmennkringkastingsinnholdet skal gjøres tilgjengelig samt krav til 
allmennkringkastingsinnholdet og lokalisering. Dersom det var flere søkere til Kunngjøringen 
var det videre lagt opp til å inngå avtale med den søkeren som har de beste planene for 
allmennkringkastingsinnholdet.  
 
  

3. Departementets vurderinger av kvalifikasjonskriteriene i 
Kunngjøringen kapittel 5 

Kvalifikasjonskriteriene fremgår av Kunngjøringen kapittel 5, og inneholder krav til hhv. 
søkeren og minimumskrav til TV-kanalen hvor allmennkringkastingsinnholdet skal gjøres 
tilgjengelig.  

3.1. Krav til søkeren  

3.1.1. Innledning 
TV 2 må oppfylle kravene til søkeren som fremgår av Kunngjøringen kapittel 5.2.  

3.1.2. Skatteattest 
I henhold til Kunngjøringen 5.2.1. skal etablerte foretak levere skatteattest for merverdiavgift 
og skatteattest for skatt. Skatteattesten skal ikke være eldre enn seks måneder regnet fra 
søknadsfristen. 
 
TV 2 har lagt frem attest for merverdiavgift og skatt datert 25. august 2017. Departementet 
anser derfor dette kravet som oppfylt.  

3.1.3. Organisering 
I følge Kunngjøringen 5.2.2. skal søker være et lovlig etablert foretak. Dette skal 
dokumenteres ved firmaattest. 
 
TV 2 har lagt frem firmaattest fra Brønnøysundregisteret datert 25. august 2017. 
Departementet anser dette kravet som oppfylt.  

                                                
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:007:0003:0010:EN:PDF 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:007:0003:0010:EN:PDF
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3.1.4. Kompetanse  
I henhold til Kunngjøringen 5.2.3. må søker dokumentere redaksjonell og programfaglig 
kompetanse, betydelig kompetanse innen programskapning samt drift av 
fjernsynsvirksomhet og audiovisuell bestillingstjeneste.  
 
TV 2 har lagt frem omfattende dokumentasjon på redaksjonell og programfaglig kompetanse 
mv. i tråd med Kunngjøringen. Departementet anser dette kravet som oppfylt.  

3.1.5. Søkers økonomiske og finansielle kapasitet 
Søker skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne oppfylle: a) 
kvalifikasjonskravene, jf. Kunngjøringen 5.3, b) kravene til allmennkringkastingsoppdraget jf. 
Kunngjøringen kapittel 6 og c) redegjørelsene iht. tildelingskriteriene i Kunngjøringen kapittel 
7. Nærmere dokumentasjonskrav knyttet til den økonomiske og finansielle kapasiteten er 
angitt i kapittel 5.2.4 i Kunngjøringen.   
 
Søker må legge frem en kredittvurdering og attest fra konkursregisteret. TV 2 har lagt frem 
en kredittvurdering datert 25. august 2017 og attest fra konkursregisteret av 25. august 2017.  
 
Søker må videre sannsynliggjøre at selskapet for avtaleperioden har den finansielle solideten 
som er nødvendig og spesifisere beregnede inntekter og kostnader forbundet med å oppfylle 
kravene i Kunngjøringens kapittel 5.3, 6, og 7.   
 
TV 2 har lagt frem regnskaper for virksomheten for de siste årene som viser at selskapet er i 
en sunn økonomisk og finansiell stilling, og at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. TV 
2 har en egenkapital per 31.12.2016 på 941 mill. kroner og en egenkapitalandel på over 41 
prosent. I tillegg er TV 2 innvilget en kassekreditt hos eieren Egmont. TV 2 opplyser videre at 
Egmont gjennom sitt langvarige eierskap i TV 2 har vist vilje til å satse offensivt med 
investeringer i TV 2s allmennkringkastervirksomhet og at Egmonts finansielle styrke 
garanterer for sikker finansiering av allmennkringkastervirksomheten.  Basert på et anslag 
over forventede inntekter og kostnader har TV 2 utarbeidet en finansierings- og 
forretningsplan fram til 2022 for den samlede virksomheten, jf. søknaden Vedlegg A5. TV 2 
opplyser at det i denne prognosen er hensyntatt kostnader og kompensasjon knyttet til 
allmennkringkasteroppdraget, herunder alle kostnader knyttet til oppfyllelse av kravene i 
kapittel 5.3, kapittel 6 og kapittel 7. Estimater for kostnader og inntekter innenfor og utenfor 
oppdraget er også inntatt i vedlegg A4 til søknaden, regnskapsmessig skille.   
 
Departementet anser at TV 2 oppfyller Kunngjøringens krav til dokumentasjon av økonomisk 
og finansiell kapasitet. 

3.1.6. Regnskapsmessig skille 
I henhold til Kunngjøringen 5.2.5. skal det legges frem en plan for hvordan et 
regnskapsmessig skille mellom inntekter og kostnader knyttet til oppfyllelse av 
allmennkringkastingsoppdraget og inntekter og kostnader knyttet til øvrig virksomhet kan 
gjennomføres. Planen må inneholde anvisninger for hvordan felles inntekter, som 
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reklameinntekter, distribusjonsinntekter og inntekter fra salg av abonnement på 
strømmetjenester, og felles kostnader skal fordeles mellom oppdraget og øvrig virksomhet.  
 
TV 2 la i søknadens vedlegg A4 frem en plan for et regnskapsmessig skille. Planen inneholdt 
anvisninger for hvordan felles inntekter, som reklameinntekter, distribusjonsinntekter og 
inntekter fra salg av abonnement på strømmetjenester, og felles kostnader skal fordeles 
mellom oppdraget og øvrig virksomhet.  
 
Med henvisning til at Kunngjøringen 5.2.5 stiller krav om det skal legges frem en plan for 
hvordan et regnskapsmessig skille kan gjennomføres, konstaterer departementet at TV 2 har 
oppfylt vilkåret. Departementet har imidlertid sett behov for å gjøre endringer i TV 2s 
opprinnelige forslag til regnskapsmessig skille. Gruppeunntaket for tjenester av allmenn 
økonomisk betydning forutsetter bl.a. at TV 2s regnskapssystemer skal tilrettelegges slik at 
det er mulig å tilregne inntekter, kostnader og balanseposter til henholdsvis 
allmennkringkastingsoppdraget og annen virksomhet, og at det benyttes fordelingsnøkler 
som er etterprøvbare, objektive og robuste.  Med dette som utgangspunkt har departementet 
fastsatt retningslinjer for regnskapsmessig skille i TV 2 som vil inngå som et vedlegg til 
avtalen, og være bindende for TV 2 i hele avtaleperioden.     

3.1.7. Konklusjon 
På bakgrunn av det ovennevnte anser departementet at TV 2 oppfyller 
kvalifikasjonskriteriene i Kunngjøringens kapittel 5.2. 
 

3.2. Minimumskrav til TV-kanalen hvor 
allmennkringkastingsinnholdet skal gjøres tilgjengelig  

3.2.1. Innledning 
I tillegg til allmennkringkastingsoppdraget må TV 2 oppfylle minimumskravene i 
Kunngjøringens kapittel 5.3. Disse minimumskravene inngår ikke i 
allmennkringkastingsoppdraget, og inntekter og utgifter knyttet til disse kravene skal følgelig 
ikke inngå i beregningen av nettokostnader og rimelig fortjeneste som staten vil 
kompensere.3 
  
Den konkrete beskrivelsen i søknaden av hvordan TV 2 planlegger å oppfylle 
minimumskravene er ikke bindende.   
 

3.2.2. Krav til TV-kanalens samlede innholdstilbud 
Det følger av Kunngjøringen kapittel 5.3.2. a) at det samlede innholdet i TV-kanalen som skal 
tilby allmennkringkastingsinnholdet i det minste må oppfylle følgende krav: 
 

1. Programtilbudet skal baseres på prinsippene for allmennkringkasting.  

                                                
3 Jf. Kunngjøringen 5.3.1 
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TV 2 har i sin søknad vist til profilen som er bygget opp gjennom de siste 25 årene, jf. 
programtilbudet som er beskrevet i TV 2s allmennkringkasterregnskap til Medietilsynet og 
vurderingen av dette i Medietilsynets allmennkringkastingsrapporter. Det vises til at TV 2 
planlegger å videreføre denne profilen, og tilby et tilsvarende bredt og variert programtilbud 
som i foregående allmennkringkasteravtale. 
 
Departementet anser dette kravet som oppfylt. 
 

2. Programtilbudets profil skal være av allmenn karakter og interesse. 
TV 2 har i sin søknad vist til profilen som er bygget opp gjennom de siste 25 årene, jf. 
programtilbudet som er beskrevet i TV 2s allmennkringkasterregnskap til Medietilsynet og 
vurderingen av dette i Medietilsynets allmennkringkastingsrapporter. Det vises til at TV 2 
planlegger å videreføre denne profilen, og tilby et tilsvarende bredt og variert programtilbud 
som i foregående allmennkringkasteravtale. 
 
Departementet anser dette kravet som oppfylt. 
 

3. Det skal tilbys programmer for både brede og smale grupper.  
TV 2 har i sin søknad vist til at de har som mål å tilby et sammensatt programtilbud for brede 
og smale seergrupper. Departementet har hatt dialog med TV 2 om å presisere hva TV 2 
legger i dette. TV 2 har redegjort for at programprofilen og tilbudet fremover i tid ikke vil 
avvike vesentlig fra den som har vært presentert i TV 2 tidligere. Dette gjelder også kravet til 
programmer for smale og brede grupper. TV 2 viser til at de leverer en programprofil med 
bred appell, som skal reflektere norsk virkelighet med en annen synsvinkel enn andre 
medier, spesielt NRK. Mange av TV 2s største programsatsinger er rettet mot et bredt 
publikum. Kravet om tilbud til smalere grupper vil dels oppfylles gjennom å levere på de 
kategorier som TV 2 har påtatt seg, jf. krav nr. 6 nedenfor.  
 
Departementet anser dette kravet som oppfylt. 
 

4. Norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 pst. av sendetiden. 
TV 2 skriver i søknaden at de ønsker å tilby en fortsatt sterk satsning 
på norsk innhold i beste sendetid. TV 2 har opplyst at TV 2 Hovedkanalen vil ha minst 50 pst. 
norskspråklige programmer.  
 
Departementet anser dette kravet som oppfylt. 
 

5. Begge de offisielle norske målformene skal benyttes. 
TV 2 har i sin søknad vist til at de har en rekke nynorsktalende nyhetsankere og 
programledere, og at kanalens språkpolitikk om å oppmuntre til dialektbruk vil videreføres i 
neste avtaleperiode. Departementet har bedt TV 2 om å klargjøre hvorvidt søknaden på 
dette punkt skal leses som at TV 2 skal benytte begge målformer i den kommende 
avtaleperioden. TV 2 har bekreftet at de vil bruke begge målformer. 
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Departementet anser dette kravet som oppfylt. 
 

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

TV 2 har angitt planene for tematisk bredde og hyppighet i henhold til listen i skjemaet i 
Kunngjøringens vedlegg B. Her har TV 2 angitt at de konkret vil dekke følgende fem4 
programkategorier med følgende hyppighet:  
• Samfunns-/informasjonsprogram – minst ukentlig 
• Underholdning – minst ukentlig 
• Sport – minst ukentlig 
• Religion, livssyn og livsfilosofi – minst månedlig 
• Dokumentarprogram – minst månedlig 
 
TV 2 har beskrevet nærmere hvordan kravet til tematisk bredde skal ivaretas i TV-kanalens 
programplaner, og har etter anmodning fra departementet lagt frem et foreløpig sendeskjema 
for 2018.  
 
Departementet anser dette kravet som oppfylt. 
 

7. Programtilbudet skal ha sjangermessig bredde, både hva gjelder sammensetningen 
av programkategorier og sammensetningen innenfor den enkelte programkategori. 

TV 2s søknad gjør rede for ulike sjangre. Departementet har bedt TV 2 om å ytterligere 
avklare hvordan kravet til sjangermessig bredde planlegges oppfylt i den kommende 
avtaleperioden. TV 2 har vist til at de tilbyr sjangermessig bredde i alle programkategorier, og 
har levert en redegjørelse for bredden av programkategorier og sjangre de tilbyr innenfor 
hhv. nyheter, aktualitet, sport, underholdning, drama, fakta, humor, livssyn og annet. TV 2 vil 
tilby tilsvarende sjangermessig bredde i avtaleperioden. 
 
Departementet anser dette kravet som oppfylt. 

3.2.3. Krav til TV-kanalens redaktør 
Det følger av Kunngjøringen at TV-kanalen må ha en ansvarlig redaktør som svarer til 
bestemmelsene i Redaktørplakaten. TV 2 viser til at deres sjefredaktør er medlem og 
styremedlem i Norsk redaktørforening, i tillegg til at TV 2 er med i Norsk Presseforbund og 
har tiltrådt Vær varsom-plakaten.  
 
Departementet anser dette kravet som oppfylt. 

3.2.4. Krav til distribusjon 
Det følger av Kunngjøringen at TV-kanalen som skal tilby allmennkringkastingsinnholdet skal 
kunne tas imot av minst 95 pst. av alle husstander i Norge (teknisk dekning). 
 
                                                
4 Søker skulle i det minste levere et tilbud innenfor fem av de ti oppgitte programkategoriene i Kunngjøringens 
vedlegg B. De øvrige programkategoriene var programmer for den samiske befolkningen, kunst, kultur og musikk, 
natur og vitenskap, programmer for språklige eller etniske minoriteter, og undervisningsprogram. 
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Allmennkringkastingsinnholdet skal også gjøres tilgjengelig i en audiovisuell 
bestillingstjeneste som er åpent distribuert over Internett. 
 
TV 2 viser til at allmennkringkastingsinnholdet vil bli gjort tilgjengelig på TV 2s hovedkanal. 
Hovedkanalen er i dag tilgjengelig som en del av grunntilbudet hos alle tv-distributører i det 
norske markedet, og er dermed tilgjengelig i distribusjonsnett som per i dag har over 95 pst. 
dekning av norske husstander. Allmennkringkastingsinnholdet i TV 2 er også tilgjengelig i TV 
2s egen strømmetjeneste, TV 2 Sumo.  
 
Departementet anser dette kravet som oppfylt. 
 

3.3. Konklusjon – oppfyllelse av kvalifikasjonskriteriene 
På bakgrunn av det ovennevnte anser departementet at TV 2 oppfyller samtlige 
kvalifikasjonskriterier i Kunngjøringen kapittel 5.  
 
 

4. Allmennkringkastingsoppdraget 

4.1. Innledning 
I Kunngjøringen kapittel 6 er kravene til allmennkringkastingsoppdraget spesifisert. Her er 
det stilt krav til allmennkringkastingsinnholdet (kapittel 6.1), distribusjon av 
allmennkringkastingsinnholdet (kapittel 6.2) samt krav til lokalisering (kapittel 6.3). TV 2s 
planer for allmennkringkastingsinnholdet etter Kunngjøringen kapittel 6.1 behandles i 
vedtakets pkt. 5. Under gjennomgår departementet kort TV 2s redegjørelser for distribusjon 
av allmennkringkastingsinnholdet og lokalisering. Disse kravene skal være oppfylt ved 
avtalens ikrafttredelse.  

4.2. Distribusjon av allmennkringkastingsinnholdet – hvordan 
allmennkringkastingsinnholdet skal gjøres tilgjengelig 

Ifølge Kunngjøringen skal allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig lineært på én 
navngitt TV-kanal. Det samme innholdet skal også gjøres tilgjengelig ikke-lineært i en 
navngitt audiovisuell bestillingstjeneste. 
 
TV 2 har i sin søknad vist til at allmennkringkastingsinnholdet vil bli tilgjengeliggjort på TV 2s 
hovedkanal, og at innholdet også vil gjøres tilgjengelig i TV 2s egen strømmetjeneste, TV 2 
Sumo. Det vises også til 3.2.4 om krav til distribusjon. 
 

4.3. Lokalisering 

4.3.1. Innledning 
Ifølge Kunngjøringen kapittel 6.3 gjelder følgende kumulative krav til lokalisering:  

1. TV-kanalens hovedredaksjon skal være lokalisert i Norge, minst 100 km utenfor Oslo 
sentrum. Med TV-kanalens hovedredaksjon menes:  
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- stedet der majoriteten av TV-kanalens redaksjonelle beslutninger om 
programsammensetningen tas  

- stedet der majoriteten av TV-kanalens redaksjonelt ansatte har sitt arbeidssted  
 

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

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

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

5. Nyhetsredaktøren skal ha sitt arbeidssted ved den sentrale nyhetsredaksjonen.  
 
TV 2 har i sin søknad vist til at TV-kanalens hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon 
skal ligge i Bergen. 
 
Departementet har i dialog med TV 2 presisert at kravene til lokalisering bl.a. innebærer at 
Medietilsynet vil føre et årlig tilsyn med om TV 2 oppfyller lokaliseringskravet slik dette 
fremgår av Kunngjøringen. Medietilsynet vil legge til grunn en skjønnsmessig 
helhetsvurdering for oppfyllelsen av lokaliseringskravet.  
 
Departementet har i løpet av søknadsbehandlingen hatt dialog med TV 2 om 
lokaliseringskravene og TV 2s redegjørelse for hvordan selskapet har til hensikt å oppfylle 
kravene. Nedenfor følger en presisering av lokaliseringskravet i Kunngjøringen. 
 

4.3.2. Krav til TV 2s hovedredaksjon 
TV 2 må årlig dokumentere at majoriteten av de redaksjonelle beslutningene om 
programsammensetningen tas i hovedredaksjonen, ved eksempelvis å dokumentere 
hvordan det redaksjonelle arbeidet organiseres og hvor avgjørelsene tas. Med redaksjonelle 
beslutninger menes både større beslutninger om sendeskjema, satsinger, innkjøp av 
programmer mv., og mindre (løpende) beslutninger om avvikling, sendetidspunkt, publisering 
mv. Majoriteten av både slike større og mindre beslutninger må tas ved TV 2s 
hovedredaksjon. 
 
TV 2 må årlig dokumentere hvor mange redaksjonelle årsverk som kreves totalt for å levere 
hovedkanalen. Flere enn halvparten av disse årsverkene skal ha hovedredaksjonen som sitt 
arbeidssted. Arbeidssted skal dokumenteres gjennom objektiv informasjon, f.eks. ved 
arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse eller annen dekkende informasjon. TV 2 må også årlig 
legge fram et oppdatert organisasjonskart for Medietilsynet, og vise hvor de redaksjonelt 
ansatte kan gjenfinnes i organisasjonskartet.  
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4.3.3. Krav til TV 2s sentrale nyhetsredaksjon 
TV 2 må årlig dokumentere at majoriteten av de redaksjonelle avgjørelsene knyttet til 
nyhetssendingene tas i den sentrale nyhetsredaksjonen, ved f.eks. å dokumentere hvordan 
det redaksjonelle arbeidet i nyhetssendingene organiseres og hvor avgjørelsene tas.  
 
TV 2 må årlig dokumentere hvor mange redaksjonelle årsverk som kreves totalt for å levere 
nyhetssendingene knyttet til allmennkringkastingsoppdraget, og at flere enn halvparten av 
disse årsverkene har den sentrale nyhetsredaksjonen som sitt arbeidssted. Arbeidssted skal 
dokumenteres gjennom objektiv informasjon, f.eks. ved arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse 
eller annen dekkende informasjon.  
 

4.3.4. Krav til nyhetsredaktørens arbeidssted 
TV 2 må årlig dokumentere at nyhetsredaktøren har den sentrale nyhetsredaksjonen som sitt 
arbeidssted for den delen av vedkommendes stilling som er knyttet til 
allmennkringkastingsoppdraget.  
 
Dersom TV 2 ansetter ny nyhetsredaktør i løpet av avtaleperioden skal vedkommende ha sitt 
hovedarbeidssted ved den sentrale nyhetsredaksjonen. 
 

4.3.5. Særlig om redaksjonelle stillinger ved TV 2s distriktskontorer 
De redaksjonelt ansatte med arbeidssted ved TV 2s distriktskontorer kan ikke regnes som 
del av de redaksjonelt ansatte med arbeidssted ved hovedredaksjonen og den sentrale 
nyhetsredaksjonen.  
 

4.3.6. Særlig om redaksjonelle stillinger under "Teknologi" 
Følgende stillingskategorier under området "Teknologi" er per nå å betrakte som 
redaksjonelle ansatte: Teknisk vaktsjef, TOM - teknisk leder og grafikkutvikler/avvikler. TV 2 
må årlig dokumentere hvor mange årsverk under "Teknologi" som har de nevnte 
stillingstitlene, og løpende gjøre rede for at disse er redaksjonelle stillinger, og dokumentere 
hvor de har sitt arbeidssted.  
 
 
 

5. Tildelingskriterier og TV 2s planer for 
allmennkringkastingsinnholdet 

5.1. Innledning 
I henhold til Kunngjøringen kapittel 7.1. la departementet opp til å inngå avtale med den 
søkeren som hadde de beste planene for allmennkringkastingsinnholdet som definert i 
kapittel 6.1, og at søknadene ville bli vurdert ut iht. en poengskala iht. Kunngjøringen kapittel 
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7.3. Siden TV 2 var eneste søker, kommer ikke prinsippene for vekting av søknaden og 
tildelingskriteriene til anvendelse. 
  
TV 2 har i søknaden lagt frem en plan for egenproduserte daglige riksdekkende 
nyhetsprogrammer med base i den sentrale nyhetsredaksjonen, norskspråklige programmer 
for hhv. barn og unge samt førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama iht. 
Kunngjøringen kapittel 7.2 og 7.4. TV 2s beskrivelse av planlagte økonomiske ressurser og 
av omfang og regelmessighet for de nevnte programkategoriene er forpliktende i hele 
avtaleperioden, og vil inngå i allmennkringkastingsoppdraget, jf. Kunngjøringen 7.3 og 
avtalen § 3-1. 
 
Under gjengis TV 2s planer for allmennkringkastingsinnholdet.  
 

5.2. Egenproduserte daglige riksdekkende nyhetsprogrammer med 
base i den sentrale nyhetsredaksjonen 

Omfang og regelmessighet 
TV 2 tilbyr å sende minimum 40 minutter nyheter (inkludert sportsnyheter) 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. Tidsangivelsen er eksklusiv reklamepauser. 

 
Størrelsen på planlagte ressurser  
TV 2 vil avsette minimum 250 millioner kroner årlig i direkte redaksjonelle kostnader knyttet 
til nyhetssendingene på kanalen. 
 

5.3. Norskspråklige programmer for hhv. barn og unge5 
Omfang og regelmessighet  
TV 2 vil minimum tilby ukentlig norskspråklig barne-TV på lørdag og søndag og i høytider, 
totalt 72 timer pr år.  
 
TV 2 vil levere 20 timer programmer for unge årlig. TV 2 har under søknadsbehandlingen 
etter anmodning fra departementet presisert at programmene vil bli fordelt utover året, med 
månedlige programmer i minst 9 av 12 måneder.  

 
Størrelsen på planlagte ressurser 
TV 2 vil bruke minimum 5 millioner kroner i året på programmer for barn og 5 millioner på 
programmer for unge. 

5.4. Førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama 
Gjennomsnittlig årlig nivå på planlagte økonomiske ressurser 
TV 2 vil investere minimum 250 millioner kroner i avtaleperioden.  

 
 

                                                
5 Med barn menes aldersgruppen 0 – 12 år, med unge menes aldersgruppen 13 til 19 år.  
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6. Konklusjon og vedtak 

TV 2 AS tildeles avtale om levering av kommersielle allmennkringkastingstjenester. På 
denne bakgrunn vil staten ved Kulturdepartementet inngå avtalen med TV 2 AS. 
 
Med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak er det fattet følgende vedtak: 
 
Staten ved Kulturdepartementet tildeler TV 2 AS, org. nr. 979 484 534, avtale om 
levering av kommersielle allmennkringkastingstjenester (iht. kunngjøring av 22.06.17, 
oppdatert 30.08.2017) på de vilkår som følger av dette vedtak med vedlegg.  
 
Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningsloven § 28.  Klagefristen er 3 uker, jf. 
forvaltningsloven § 29. Klage stiles til Kongen i statsråd og sendes Kulturdepartementet. 
Det bestemmes herved at søksmål om gyldigheten av vedtaket ikke skal kunne reises 
før klageadgangen er benyttet og klagen avgjort av klageinstansen, jf. forvaltningsloven § 
27 b. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kristin Berge 
departementsråd (e.f.) 
 
 

Henning Henriksen,  
assisterende departementsråd  

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
 
Vedlegg: - Avtale om levering av kommersielle allmennkringkastingstjenester datert 26. 
september 2018 med vedlegg.  
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