
Avtale

om levering av kommersielle allmennkringkastingstjenester

MELLOM

Staten ved Kulturdepartementet TV 2 AS

Og Org.nr.: 979 484 534

(heretter kalt Departementet) (heretter kalt Leverandøren)

§ 1  Innledning

På bakgrunn av gjennomført kunngjøring av 23.06.17 (oppdatert 30.08.17) om levering av

kommersielle aIlmennkringkastingstjenester (kunngjøringen), er det med grunnlag i

innkommet søknad av 22.09.2017 og etterfølgende avklaringer og ettersendt dokumentasjon

den 26.09.18 fattet vedtak om tildeling av oppdrag som kommersiell allmenkringkaster til TV

2  AS (vedtaket).

Vedtaket er fattet på de vilkår som fremgår av vedtaket selv og denne avtale med tilhørende

vedlegg.

Ved signering av dette dokument bekrefter TV 2 AS at vedtaket og vilkårene aksepteres.

lavtalen inngår følgende vedlegg:

(1) Kunngjøringen med vedlegg

(2) Leverandørens søknad med vedlegg

(3) Vedtaket av 26.09.2018

(4) Retningslinjer for regnskapsmessig skille

Presiseringer og dokumentasjon omtalt i vedlegg (3) og i denne avtale går ved motstrid foran

vedlegg (1) og (2). Vedlegg (4) erstatter vedlegg A4 til søknaden og er bindende i

avtaleperioden.

§  2 Avtaleperiode

Denne avtalen gjelder for en periode på fem år, fra 01.01.2019 til 31.12.2023, med mindre

den sies opp av en av partene etter reglene i  §  7 eller heves etter reglene i § 8-1 eller  §  8-3,

eller vedtaket om tildeling kjennes ugyldig.

§  3 Allmennkringkastingsoppdraget

§  3-1  Krav  til allmennkringkastingsinnholdet

Leverandøren skal levere det allmennkringkastingsinnholdet som er beskrevet i

leverandørens søknad iht. tildelingskriteriene i kunngjøringsteksten kapittel 7, dvs.:
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(1) egenproduserte riksdekkende nyhetsprogrammer med base  i  den sentrale

nyhetsredaksjonen

(2) norskspråklige programmer for hhv. barn og unge

(3) førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama

Opplysninger  i  søknaden knyttet til nivået på planlagte økonomiske ressurser avsatt til disse

programkategoriene er bindende gjennom avtaleperioden, jf. også vedtaket punkt 5.1 til 5.4.

§  3—2 Krav til distribusjon

Leverandøren skal gjøre allmennkringkastingsinnholdet definert i § 3-1 tilgjengelig lineært og

ikke-lineært:

(1) 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.

(2) AIlmennkringkastingsinnholdet som formidles ikke-lineært skal gjøres tilgjengelig i TV

2  Sumo. Tjenesten skal være åpent distribuert over Internett.

§  3—3 Krav  til lokalisering og redaksjonelle avgjørelser

TV-kanalen hvor allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig, jf. § 3—2. skal oppfylle

følgende krav til lokalisering og redaksjonelle avgjørelser:

(1) TV-kanalen må ha en ansvarlig redaktør som svarer til bestemmelsene i

Redaktørplakaten.1

(2) 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

(3) TV—kanalens sentrale nyhetsredaksjon skal ligge i Norge, minst 100 km utenfor Oslo

sentrum.

(4) Majoriteten av leverandørens redaksjonelle avgjørelser knyttet til nyhetssendingene

skal tas i den sentrale nyhetsredaksjonen.

(5) 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.

(6) Nyhetsredaktøren skal ha sitt arbeidssted ved den sentrale nyhetsredaksjonen.

Presiseringer av lokaliseringskravene fremgår av vedtaket om tildeling punkt 4.3.

* http:/lwww.nored.nolRedaktoerplakaten/Redaktoerplakaten
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§ 4  Øvrige  krav  til  leverandøren

§  4-1  Overholdelse  av gjeldende lover og regler

Det er leverandørens ansvar at driften av TV-kanalen til enhver tid drives  i  samsvar med

gjeldende lover og regler.

Dersom Leverandøren ikke lenger er underlagt norsk jurisdiksjon, jf. kringkastingsforskriften

§ 1-1, skal denne likevel overholde relevante bestemmelser i:

(1) Lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestilllngstjenester

(kringkastingsloven) med forskrifter

(2) Lov 6. februar 2015 nr. 7 om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram

mv. (bildeprogramloven) med forskrifter

(3) Lov 13. juni 2008 nr. 41 om redaksjonell fridom i media

(4) Lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) med

forskrifter.

Kravet omfatter de aktuelle regelverkene slik de gjelder til enhver tid eller eventuell ny

lovgivning som erstatter disse.

§ 4-2 Krav til konsesjon eller registrering

Leverandøren skal ha gyldig innholdskonsesjon til kringkasting, jf. kringkastingsloven  §  2—1

første ledd, eller være registrert, jf. kringkastingsloven  §  2—1 tredje ledd.

Leverandør som ikke er underlagt norsk jurisdiksjon skal ha nødvendig autorisasjon til å

drive kringkasting og/eller audiovisuelle bestillingstjenester, iform av konsesjon, registrering

eller liknende  i  henhold til gjeldende krav  i  den staten hvor leverandøren er etablert.

§  4-3 Krav til innholdet i TV-kanalen

TV-kanalen hvor allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig, jf. §  3—2, skal oppfylle

følgende innholdskrav:

(1) Programtilbudet skal baseres på prinsippene for allmennkringkasting.

(2) Programtilbudets profil skal være av allmenn karakter og interesse.

(3) Det skal tilbys programmer for både brede og smale grupper.

(4) Norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 pst. av sendetiden.

(5) Begge de offisielle norske målformene skal benyttes.

(6) Programtilbudet skal ha tematisk bredde på minst fem programkategorier med

hyppighet og omfang iht. skjema i vedlegg B til kunngjøringen.

(7) Programtilbudet skal ha sjangermessig bredde, både når det gjelder

sammensetningen av programkategorier og sammensetningen innenfor den enkelte

programkategori.
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§  4-4  Krav  til  disponering av statens  kompensasjon  mv.

Leverandørens virksomhet ved utøvelse av allmennkringkastingsoppdraget, jf § 3. skal være

i  overensstemmelse med ordinære markedsmessige prinsipper.

Den statlige kompensasjonen skal ikke brukes til å kryss—subsidiere virksomhet som faller

utenfor oppdraget definert i  §  3. Prisingen av interne transaksjoner mellom leverandørens

alImenkringkastingsoppdrag og leverandørens øvrige virksomhet skal skje i henhold til

OECDs retningslinjer for internprising.2

Dersom leverandøren inngår i et konsern skal transaksjoner mellom leverandøren og andre

selskaper i samme konsern eller andre nærstående parter, ha forretningsmessig grunn i

leverandørens interesse og være på vanlige forretningsmessige vilkår, jf. aksjeloven og

allmennaksjeloven § 3-9 første ledd. Transaksjoner mellom leverandøren og andre selskaper

i samme konsern eller andre nærstående parter skal dokumenteres og prises i henhold til

OECDs retningslinjer for internprising og aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-9 første ledd.

§  4—5 Krav  til regnskap og rapportering

Leverandøren skal hvert år innen utgangen av mars måned utarbeide et

allmennkringkasterregnskap som oversendes Medietilsynet. Regnskapet skal redegjøre for

selskapets aktiviteter i det foregående året relatert til allmennkringkastingsoppdraget som

følger av avtalen kapittel  3  samt øvrige krav til leverandøren i avtalens kapittel 4.

Leverandøren skal innen utgangen av april måned avlegge et årsregnskap for virksomheten

som oversendes Medietilsynet i henhold til artikkel 1 nummer 2 og artikkel 4 i direktiv

2006/111/EF av 16. november 2006 om gjennomskueligheten av de økonomiske

forbindelser mellom medlemsstatene og de offentlige virksomheter og om den finansielle

gjennomskuelighet i bestemte virksomheter («lnnsynsdirektivet»). Kravet gjelder uavhengig

av om leverandøren er omfattet av direktivet artikkel 5 nummer 2.

Leverandøren skal årlig innen utgangen av april legge frem en rapport fra ekstern revisor

som bekrefter at det ikke foreligger kryss—subsidiering og at virksomheten som omfattes av

allmennkringkastingsoppdraget er i overensstemmelse med ordinære markedsmessige

prinsipper. Medietilsynet kan kreve at leverandøren legger frem en revisorbekreftelse på at

transaksjoner mellom selskapet som utfører allmennkringkastingsoppdraget og andre

selskaper er i tråd med OECDs retningslinjer for internprising.

Som en del av årsregnskapet skal leverandøren legge fram et særskilt regnskap for

allmennkringkastingsoppdraget som skal avstemmes med totalregnskapet for virksomheten.

Medietilsynet kan ved behov fastsette ytterligere retningslinjer for Leverandørens

rapportering.

Nærmere krav til det regnskapsmessige skillet, herunder rapportering er fastsatt i vedlegget

Retningslinjer for regnskapsmessig skille.

Medietilsynet kan foreta endringer i Retningslinjer for regnskapsmessig skille for å sikre

samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregelverk. Medietilsynet skal forelegge utkast til

endringer for Leverandøren med frist for uttalelse før endringer foretas. len slik situasjon kan

2  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
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kompensasjon etter § 5-2 holdes tilbake så langt det anses nødvendig for å hindre

overkompensasjon.

Medietilsynet kan også ved behov foreta mindre endringer i Retningslinjer for

regnskapsmessig skille som ikke har betydning for kompensasjonens størrelse.

§  5  Departementets forpliktelser

§  5—1 Kompensasjon

Departementet skal yte en årlig kompensasjon oppad begrenset til 135 millioner NOK.

Kompensasjonen vil bli nedjustert dersom endringer i valutakursen innebærer at beløpet

overstiger 15 millioner EURO i snitt over hele avtaleperioden.

Kompensasjonen skal dekke leverandørens nettokostnader knyttet til oppdraget definert

under § 3, og en rimelig fortjeneste.

Med nettokostnader menes differansen mellom leverandørens kostnader og inntekter knyttet

til allmennkringkastingsoppdraget. Det vises for øvrig til Retningslinjene for regnskapsmessig

skille.

Med rime/ig fortjeneste menes 10 pst. driftsmargin (EBIT) på den virksomheten som omfattes

av allmennkringkastingsoppdraget.

Det tas forbehold om at Stortinget ved de årlige budsjettvedtakene stiller det nødvendige

beløpet til disposisjon.

§  5-2 Fastsetting og utbetaling av kompensasjon

Medietilsynet fastsetter kompensasjonens størrelse og utbetaler kompensasjonen

etterskuddsvis hvert kvartal.3

5  5—3 Overkompensasjon

Medietilsynet kan fatte vedtak om at eventuell overkompensasjon, dvs. beløp som overstiger

den kompensasjonen som skal ytes etter § 5-1, skal tilbakebetales eller avkortes ved neste

utbetaling.

Overkompensasjon som ikke overstiger 10 pst. av den totale årlige kompensasjonen kan

videreføres til påfølgende regnskapsår. Dette beløpet kommer til fradrag når

kompensasjonen for påfølgende år skal fastsettes.

§  5-4 Ansvar

Staten ved Departementet påtar seg intet erstatningsansvar eller annet økonomisk ansvar

knyttet til utførelsen av allmennkringkastingsoppdraget utover forpliktelsene som følger av

denne avtalen.

3 31. mars første kvartal, 30. juni andre kvartal, 30. september tredje kvartal og 10. desember fjerde
kvartal.
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§  6  Tilsyn

Medietilsynet fører årlig tilsyn med at leverandørens forpliktelser etter denne avtalen og i

tilhørende vedlegg som spesifisert i § 1 er overholdt.

Medietilsynet utarbeider en årlig rapport om Leverandørens oppfyllelse av forpliktelsene etter

denne avtalen, Medietilsynet kan ikke instrueres av Kongen eller Departementet ved

utarbeidelsen av slik allmennkringkastingsrapport.

Leverandøren plikter å gi Medietilsynet de opplysninger som er nødvendige for å føre tilsyn

iht. første ledd.

§  7  Oppsigelse

Leverandøren kan si opp avtalen med seks måneders skriftlig varsel.

Departementet kan, dersom det foreligger saklig grunn, si opp avtalen med seks måneders

skriftlig varsel.

Dersom modellen for det regnskapsmessige skillet, som følge av uriktige og/eller endrede

forutsetninger, anses uegnet som grunnlag for fastsettelse av kompensasjon for

alImennkringkastingsoppdraget, og ville ha krevet vesentlige endringer etter avtalen § 4—5 (6)

for å sikre samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregelverk, kan Departementet si opp

avtalen med én måneds skriftlig varsel.

Denne avtale opphører umiddelbart for det tilfellet av vedtaket om tildeling kjennes ugyldig,

§  8  Mislighold  og sanksjoner mv.

§  8-1 Mislighold fra Leverandøren

Ved mislighold av krav i denne avtalen kan Medietilsynet ilegge sanksjoner i henhold til de til

enhver tid gjeldende sanksjonsreglene i kringkastingsloven §§ 10-2  —  10-4.

Ved mislighold av allmennkringkastingsoppdraget etter §  3  skal Medietilsynet uansett

redusere kompensasjonen med et beløp som tilsvarer utgiftene for de ikke-oppfylte

forpliktelsene. Beløpet skal tilsvare nettokostnadene iht. leverandørens planer knyttet til

forpliktelsene som er misligholdt. Reduksjonen kan gjennomføres ved avkortning av

utbetaling eller ved krav om tilbakebetaling.

Departementet og Medietilsynet har rett til å foreta motregning for pengekrav mot

leverandøren som følge av dennes mislighold iht. denne avtalen.

Gjentatte mislighold av leverandørens forpliktelser anses som vesentlig kontraktsbrudd. l

slike og andre tilfeller av vesentlig kontraktsbrudd kan Departementet heve avtalen med

umiddelbar virkning.

§  8-2  Mislighold  fra Departementet

Ved forsinket betaling av avtalt vederlag skal Departementet betale forsinkelsesrenter i

samsvar med lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
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§  8-3  Force majeure

En part kan ikke holdes ansvarlig for unnlatelse av å oppfylle sine forpliktelser i henhold til

denne avtalen dersom det godtgjøres at unnlatelsen skyldes hindring utenfor partens

kontroll, så som krig, terror, ekstraordinære værforhold, generell streik og lockout.

Opplistingen anses ikke uttømmende, men må vurderes som veiledende for hva som kan

anses som force majeure. Hindring som parten burde ha tatt i betraktning ved inngåelse av

avtalen eller med rimelighet kunne ventes å unngå, eller overvinne følgene av, anses likevel

ikke som force majeure.

Den part som ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser av årsaker som nevnt i første ledd,

skal omgående underrette den andre parten om dette.

Dersom hindringen består i minst to måneder, kan den annen part kreve at avtalen skal

bortfalle.

§  9  Klage

Enkeltvedtak fattet av Medietilsynet i medhold av den kompetanse Medietilsynet har etter

denne avtalen kan påklages til Klagenemnda for mediesaker, jf. forvaltningsloven  §  28.

Øvrige beslutninger etter denne avtale fattes av Departementet, og kan i medhold av fvl. § 28

påklages til Kongen i statsråd.

§ 10 Andre forhold

§  10-1  Overdragelse

Leverandøren kan ikke uten samtykke fra Departementet helt eller delvis overdra sine

rettigheter og plikter som følger av denne avtalen.

§  10—2 Endringer i avta/en

Departementet kan ensidig endre avtalevilkårene, også til ugunst for Leverandøren, dersom

dette er nødvendig av hensyn til internasjonale forpliktelser eller endret nasjonal lovgivning.

§  10—3 Tvister

Tvister i anledning avtaleforholdet skal avgjøres etter norsk rett ved de alminnelige domstoler

med rett verneting i Oslo.
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l Bergen, 26. september 2018
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