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Klagenemndas avgjørelse av 1. mars 2019 i sak 2018/254  

  
Saken gjelder: Avslag på søknad om tilskudd til manusutvikling 

Klager: Elkin Fabian Martinez Gil 

 

Klagenemndas 

medlemmer:  Sigve Gramstad, Arne Krumsvik, Karin Fløistad og Leif Holst Jensen   

 

Bakgrunn: 

(1) Elkin Fabian Martinez Gil (heretter klager) søkte 11. juni 2018 om tilskudd til utvikling 

av manus til idé om en TV-serie kalt «Neo Scandiae». 

(2) Søknaden ble avslått av Norsk filminstitutt (heretter NFI) 20. juni 2018 med henvisning 

til §§ 2-2 og 2-4 i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon av 31.10.2016, jf. 

forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk av 7.10.2016. 

(3) Klager påklaget vedtaket 21. juni 2018. 

(4) Etter en gjennomgang av klagen, valgte NFI å opprettholde sitt vedtak ved brev 14. august 

2018. NFI fremhevet i brevet at verken filmhistorie eller TV-teknikk er relevant 

utdanning for å få tilskudd til utvikling av manus etter forskriften § 2-4.  

(5) Klagen ble oversendt til Medieklagenemnda 30. august 2018. 

(6) Nemndsmøte i saken ble avholdt 1. mars 2019.  

Anførsler: 

 

Klager har i det vesentlige anført: 

(7) Jeg har en selvvalgt bachelorgrad, hvor 80 studiepoeng gjelder dybdefag innen 

filmhistorie og 30 studiepoeng gjelder emnet Grunnleggende TV-teknikk. Dette oppfyller 

kravet i forskriften § 2-2 (1) om relevant utdanning. 

NFI har i det vesentlige anført: 

(8) Klager har ikke dokumentert at vilkårene om relevant utdanning eller relevant 

yrkeserfaring i forskriften § 2-2 (1) er oppfylt. Verken emnene som gjelder dybdefag 

innen filmhistorie eller de som gjelder grunnleggende TV-teknikk, er relevant utdanning 

i tilknytning til manusutvikling.  

Klagenemndas vurdering: 

(9) Saken gjelder klage over avslag på søknad om tilskudd til manusutvikling til idé om en 

TV-serie.  



Side 2 av 2 

 

 

 
2 

(10) Klagers søknad, og NFIs behandling av den, er gjort etter forskrift om tilskudd til 

audiovisuell produksjon av 31. oktober 2016 (detaljforskriften) §§ 2-2 til 2-4, jf.  forskrift 

om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk av 7. oktober 2016 

(hovedforskriften).  

(11) Det følger av detaljforskriften § 2-2 (1) at søker, for å kunne motta tilskudd etter kapittel 

2, må ha «relevant utdanning på bachelornivå» eller kunne dokumentere «relevant 

yrkeserfaring». 

(12) Klager anfører at NFI feilaktig har konkludert med at disse vilkårene ikke er oppfylt. 

Klager viser i denne sammenheng til at han har en bachelorgrad med 80 studiepoeng i 

filmhistorie og 30 studiepoeng i grunnleggende TV-teknikk.  

(13) Slik Medieklagenemnda forstår klagen, er denne altså begrenset til spørsmålet om 

hvorvidt klager har «relevant utdanning på bachelornivå». Det er ikke anført, og heller 

ingen holdepunkter for, at klager har dokumentert «relevant yrkeserfaring». 

(14) Hva som er «relevant» utdanning, må fastlegges i lys av formålet med den aktuelle 

tilskuddsordningen, som er å stimulere til utvikling av ideer eller manuskripter til 

audiovisuelle verk av høy kunstnerisk og profesjonell kvalitet, jf. detaljforskriften § 2-4, 

jf. til sammenligning også Medieklagenemndas avgjørelse i sak 2018/123, premiss 

29-30. Vilkåret om «relevant» utdanning må videre ses i lys av det konkrete tiltaket som 

det er søkt om tilskudd til. 

(15) Klager har søkt om tilskudd til utvikling av manus til en TV-serie. NFI har vurdert det 

slik at klagers utdanning i filmhistorie og TV-teknikk ikke er relevant ved søknad om 

manuskriptutvikling.  

(16) Medieklagenemnda er enig i dette. Vilkåret i forskriften § 2-2 (1) om at søkeren må ha 

«relevant utdanning på bachelornivå», kan således ikke anses oppfylt, da klager ikke har 

særskilt utdanning innen manusutvikling, regi eller dramaturgi innenfor sin bachelor. 

 

Konklusjon: 

På denne bakgrunn treffer Medieklagenemnda følgende 

vedtak: 

Klagen forkastes 

Vedtaket kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 

 

 
 


