Modelkontrakt for TV-produktion
Danske Filminstruktører
Mellem

(herefter kald et Prod ucenten)
og

(herefter kald et Instruktøren)
er d .d . ind gået følgende:

I N S T R U K T Ø R A FT A L E
(Koncept uerende Inst rukt ør)

1. Tv-produktionen
Prod ucenten engagerer Instruktøren til at konceptuere og instruere en Tvproduktion m ed følgend e arbejd stitel:

(herefter kald et Tv-prod uktionen)

m ed m anu skript af:
Tv-prod uktionen er bestilt af Tv-stationen ____________________ og skal
bestå af ___ afsnit, hver af ca. ___ m inutters varighed . Tv-prod uktionens
sam led e varighed er estim eret til i alt ___ m inutter.
Tv-prod uktionen består af (foreløbig) ____ sæsoner á ____ afsnit hver af ca.
____ m inutters varighed .
Tv-prod uktionen produceres af Prod ucenten i entreprise for Tv -stationen.
Tv-prod uktionens form at:

2. Periode.
Instruktørens arbejd e, d er om fatter forprod uktion, optagelse, efterarb ejd e og
lancering af d e første ____ afsnit at Tv-prod uktionen, som konceptuerend e
Instruktør, d er
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er aftalt til i alt

uger i period en

Arbejd et er tilrettelagt såled es:
Research

fra d en

til d en

i alt

uger.

Forarbejd e fra d en

til d en

i alt

uger.

Optagelse

fra d en

til d en

i alt

uger.

Efterarbejd e fra d en

til d en

i alt

uger.

Slutd ato: _________
Instruktøren arbejd er på Tv-prod uktionen - ind enfor d en aftalte tids- og
gageram m e. Prolongering kan find e sted på d e i d enne aftale nævnte vilkår
og efter d en aftalte ugesats i ind til
uger efter d en aftalte slutd ato.
Instruktøren m å ikke ind enfor d en aftalte tidsram m e påtage sig and et arbejd e,
d er ikke respekterer d enne Tv-prod uktions arbejd sforpligtelse som første
prioritet, ud en Prod ucentens god kend else.
3. Gage.
For instruktørarbejd ets ud førelse ud betales
Ugegage
Kr. .
Kr. .
Kr. .
Kr. .

(min. 20.000) for konceptuering
(min. 16.000) for forbered else
(min. 21.500) for optagelse
(min. 16.000) for efterarbejd e

pr. 37 tim ers arbejd suge.
Eller
D agsgage
Kr. .
Kr. .
Kr. .
Kr. .

(min. 4.000) for konceptuering
(min. 3.300) for forbered else
(min. 4.300) for optagelse
(min 3.300) for efterarbejd e

pr. 8 tim ers arbejd sd ag.
En vurdering af den samlede mængde presales indgår i fastsættelsen af
Instruktørens gage.
Sam let gage :

kr.

Der yd es feriegodtgørelse af d en ud betalte gage efter d en til enhver tid
gæld end e lov om ferie.
Der yd es end vid ere pensionsbid rag på m inim um 7,6 % af d en ud betalte gage.
Aftalt pensionsbid rag _______ %.
Gagen ud betales såled es:
Måned svist bagud [forslag]
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4. Særlige bestemmelser:

5. Stillingsbeskrivelse.
Instruktøren frem bringer, som Koncep tuerend e Instruktør, d e første ____
afsnit af Tv-prod uktionen, hvilket inklud erer følgend e funktioner i relation til
d isse afsnit:
1. Research.
2. Konceptuering.
3. Frem bringelse af d um m y og d rejebog/ storyboard .
4. Valg af med virkende sam t læse- og arrangem entsprøver.
5. Planlægning og godkend else af billed e- og lyd koncept sam t produktionsog lanceringsplan i sam arbejd e m ed Prod ucenten.
6. Planlægning og godkend else af klipning og lyd sid e, ud vælgelse og
god kend else af musik, færd igm ix sam t laboratoriekontakt i sam arbejd e m ed
Prod ucenten.
7. Instruktion.
Derudover skal Instruktøren stå til rådighed i forbindelse med
presseforevisninger, interviews m.v., medmindre andre engagementer, planlagt
ferie og lignende forhindrer dette. Instruktørens indsats aflønnes med et
rimeligt vederlag.
6. Ansvar og forpligtelser.
Instruktøren har, ind enfor d e konceptuelle, økonom iske og tekniske ram m er,
d et overord ned e kunstneriske ansvar for Tv-prod uktionens afsnit ________.
Instruktøren er bekend t og ind forstået m ed , at program ind hold et skal
god kend es af Tv-stationen. Tv-stationen kan ikke und lad e at godkend e en Tv prod uktion, d er i rim eligt om fang opfyld er forud sætningerne i d en for Tv stationen forelagte p rogram beskrivelse.
Prod ucenten har d et overord ned e økonom iske og ad m inistrative ansvar for
Tv-prod uktionen.
Manuskriptet skal være Instruktøren i hænd e senest 5 arbejd sd age før
optagestart, ellers kan Instruktøren kræve kontrakten genforhand let.
Prod ucenten og Tv-stationen fastsætter Tv-prod uktionens end elige titel.
Instruktøren ind d rages d og i vid est m uligt om fang i valget af titel.
Prod ucent og Instruktør skal løbend e råd føre sig m ed hinand en om alle
væsentlige forhold vedrørend e Tv-prod uktionen.
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Instruktøren skal efter bed ste evne, og i overensstem m else m ed Prod ucentens
anvisninger, gennem føre sine arbejd sopgaver på en såd an m åd e, at d er opnås
d en m est hensigtsm æssige ud nyttelse af produktionstid , personale og
m ateriel.
I tilfæld e af tid s- eller økonom iske overskridelser skal Instruktør og
Prod ucent i sam arbejd e foretage d e nød vend ige ænd ringer og
ind skrænkninger og sam m en beslutte, hvor besparelser evt. kan placeres.
Prod ucenten er forpligtet til at kred itere Instruktøren i overensstem m else m ed
god skik. Den konceptuerend e Instruktør skal tyd eligt kred iteres som såd an i
Tv-prod uktionens for- og eftertekster sam t i reklam e- og and et m ateriale, d er
ud gives i forbind else m ed Tv-prod uktionen, herund er m en ikke begrænset til
plakater, hjem m esid er, billboard s, trailer og DVD-covers. Tillige skal d en
Konceptuerend e Instruktør kred iteres i eftertekster i alle afsnit, som han / hun
ikke selv har instrueret. Kred iteringsteksten skal se ud som følger:
”Konceptuerend e Instruktør XX”.
7. Genudsendelsesrettigheder
H onorarbetalingen, jf. punkt 3, inklud erer betaling for ud send elsesret på Tv stationen i 4 uger fra førsteud send elsen (Bølgem od ellen), alternativt 4
visninger ind enfor 4 år regnet fra d en første ud send else. Aftalt
genud send elsesm od el (sæt kryd s):
Bølgem od ellen

□

4 + 4 visninger

□

Honoraret inkluderer endvidere betaling for at udsende produktionen online,
uanset udsendelsen sker på Tv-stationens foranledning eller modtagerens
begæring (on-demand) i en periode på 14 dage efter hver ”hovedudsendelse”,
jf. dog § 12.
Såfremt Tv-stationen ønsker at stille Tv-produktionen til rådighed online og
on demand før Tv-stationens planlagte hovedudsendelse på flow tv, såkaldt
preview, betaler Tv-stationen til Instruktøren et vederlag herfor efter nærmere
aftale. For produktioner, der er produceret til TV2, henvises til vilkårene i
Sputnikaftalen, som er indgået mellem Danske Filminstruktører, TV2 og
Producentforeningen, om vilkår og betaling herfor.
For hver genudsendelse af serien derudover betales 25% af honoraret. Denne
betaling dækker 2 genudsendelser på Tv-stationen (hovedkanalen) eller 4
genudsendelser på søsterkanaler med tilhørende snapreprise inden for 14
dage i en periode på 2 år (regnet fra første genudsendelse). Genudsendelse af
enkelte afsnit afregnes pro rata. Honoraret pristalsreguleres med 2 % om året.
Genudsendelseshonoraret forfalder til betaling første gang, der sker
genudsendelse af produktionen (udover hovedudsendelserne) på enten Tvstationen (eller søsterkanalen – afhænger af genudsendelsesretten).
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8. Producentens rettigheder.
Prod ucenten overlad es eneretten til m od betaling helt eller i ud d rag at
ud nytte Tv-prod uktionen i uænd ret form , på alle m åd er og ved hjælp af d e til
enhver tid til råd ighed værend e tekniske hjælpem id ler, jf. d og §§ 7 og 11.
Prod ucenten har end vid ere en eksklusiv ret til at forsyne Tv -prod uktionen
m ed tekster sam t ret til at eftersynkronisere og versionere Tv -prod uktionen
på ethvert sprog, uanset m ed iet Tv-prod uktionen d istribueres på.
Prod ucentens rettighed serhvervelse om fatter d esud en eneretten til at
anvend e Tv-prod uktionen og klip fra d enne til visning i forbind else m ed
kulturform id ling, i forbind else m ed prom otion og m arked sføring af Tv prod uktionen og Producenten. Desud en har Prod ucenten eneret til at vise Tv prod uktionen brud stykkevis i d ansk og ud enland sk Tv og and re m ed ier i
forbind else m ed forom tale, uge-, m åned s- og årskavalkad er.
Al ud nyttelse af Tv-prod uktionen, herund er afled te ud nyttelsesm ulighed er,
d er ikke ved rører d e aktuelle tv-visninger, jf. nærværend e kontrakts § 7, skal
d er yd es særskilt betaling for jf. §§ 11 og 12.
9. Instruktørens rettigheder.
Alle eventuelle ænd ringer i Tv-prod uktionens enkelte afsnit kan kun ske efter
forud gåend e skriftlig aftale m ed Instruktøren.
Ind sættelse af logoer sam t afbryd elser for reklam er kan alene ske i
overensstem m else m ed god skik m ed respekt for Instruktørens d roit m oral, jf.
ophavsretslovens § 3, og kun såfrem t Instruktøren har givet skriftligt
sam tykke til, at d ette kan ske.
Instruktøren kan til eget p rivate brug få trukket kopier (vid eo, DVD m .v.) af
Tv-prod uktionen til kostpris (d e første 10 d og ved erlagsfrit).
Ved prisoverrækkelser skal d en konceptuerend e Instruktør sam t d en evt.
konkrete afsnitsinstruktør inviteres m ed af Prod ucenten.
10. Regnskab.
Prod ucenten tilstiller Instruktøren årlig skriftlig opgørelse over Tv prod uktionens ind tægter pr. 31. d ecem ber. Opgørelsen skal være revid eret af
en uafhængig statsautoriseret revisor.
Prod ucenten skal føre nøje regnskab efter god skik m ed sam tlige Tvprod uktionens ud gifter og ind tægter.
11. Royalty.
Ved salg af Tv-produktionen til danske såvel som udenlandske Tv-stationer
modtager den konceptuerende Instruktør forlods 1 % af den samlede royalty,
der udgør:



for salg til Norden: 15 %
for salg udenfor Norden: 11 %
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Royaltyen beregnes af Producentens bruttoindtægt fratrukket
dokumenterede, rimelige og relevante omkostninger til dækning af
distributionsfee og kopier, dog maksimalt 30 %.
For DVD- udgivelse og distribution betales nedennævnte royalty:
2,25 % for 7000 eksemplarer
3,5 % for 7001 eksemplarer og derudover.
Royalty beregnes på basis af Producentens fakturerede indsalgspris eksklusiv
moms.
Såfremt salgstallet ifølge ovennævnte skala udløser en højere royaltysats, vil
efterregulering automatisk finde sted fra første solgte eksemplarer. Har flere
instruktører rettigheder i en produktion, fordeles royalty i forhold til den
enkelte instruktørs andel af rettighederne. Andel af rettigheder fastsættes i
forhold til udbetalt produktionshonorar.
Producenten yder en garantisum på 100 % af royalty for førsteoplaget under
forudsætning af, at Producenten selv via distributøraftale er garantisikret. Har
flere instruktører rettigheder i en produktion, fordeles garsssantisummen i
forhold til den enkelte instruktørsandel af rettighederne. Andel af rettigheder
fastsættes i forhold til udbetalt produktionshonorar. Garantisummen kan ikke
kræves tilbagebetalt. Ved udgivelse, hvor Producenten ikke er garantisikret,
ydes ingen garantisum.
Ved udnyttelsen af remakeretten modtager den Konceptuerende Instruktør
10% af nettoindtægten. Nettoindtægten defineres som bruttoindtægt
fratrukket max 30 % i kommissionsfee og dokumenterede omkostninger.
Ved udnyttelsen af merchandising, modtager den Konceptuerende Instruktør
5 % i royalty af indtægterne herfra med fradrag af omkostninger til dækning
af dokumenterede udgifter til produktion og markedsføring, dog maksimalt
30 %.
Har flere instruktører rettigheder i Tv-produktionen, fordeles royalty
proratarisk i forhold til den enkelte instruktørs andel af rettighederne, dvs. i
forhold til det antal afsnit af Tv-produktionen, som Instruktøren har
instrueret.
Afregning vil blive foretaget senest 30 dage efter Producentens modtagelse af
betalingerne og minimum 1 gang om året pr. den 31. december.
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Ved alle and re ind tægter, d er kan relateres til Tv -prod uktionen, skal d er
forhand les særskilt.
12. Sekundære vederlag.
Parterne bevarer d eres ret til ved erlæggelse efter Ophavsretsloven §§ 13, 17,
30a, 35, 39, 50 stk. 2 og tilsvarend e internationale regler i nutid eller såd anne,
som senere m åtte supplere eller afløse d isse om ved erlag for d e rettighed er,
d er nu og i frem tid en er om fattet af d isse og nye d anske, som internationalt
kollektivt forvalted e rettighed er. Det sam m e gæld er ud betalinger fra and re
COPY-DAN foreninger eller tilsvarend e forvaltnings-organisationer eller
and re kollektive ord ninger.
Rettighed er til at ind gå aftale om tred jem and sud nyttelse og d istribution er
overdraget til Prod ucenten, d og såled es, at Instruktøren honoreres gennem
Copyd an eller tilsvarend e kollektive forvaltningsstrukturer, hvis d er sker
ud nyttelse af værket fx via d istribution eller i d et hele taget sker anvend else
via tred jem and splatform e ind gået d irekte via Prod ucenten eller kollektivt
aftalt.
Parterne har aftalt, at hver af parterne har rettighed er i behold i relation til
frem førelse af prod uktionen for et tilsted eværend e publikum på sted er m ed
ad gang for offentlighed en (biblioteker, restaurationer, butikker,
erhvervsvirksom hed er, offentlige kontorer etc.). Det er parternes intention, at
parternes rettighed er skal forvaltes i sam arbejd e m ellem rettighed shaverne og
Copy-Dan.
Ophavsretslovens § 54 kan kun bringes i anvend else såfrem t Instruktøren kan
d okum entere en m ulighed for at ud nytte prod uktionen på en konkret m åd e,
som Prod ucenten i 6 m d r. efter varsel ikke påviseligt tager skrid t til at
ud nytte.
Ved erlag for ud lejning og ud lån, som d efineret i EF-d irektiv af 19. novem ber
1992 om leje og lån, er om fattet af ind eværend e aftales royaltybestem m else.
Dette influerer ikke på Instruktørens ret til et eventuelt frem tid igt
biblioteksved erlag for vid eo/ DVD/ on d em and ud lån ud betalt d irekte til
instruktører, jf. biblioteksafgiftsord ningen.
N ærværend e aftale ud elukker ikke Instru ktørens m ulighed for at m od tage
ved erlag, som er om fattet af aftale m ellem Det Danske Film institut og d anske
Film instruktører ved r. d istribution af vid eokassetter og DVD sam t via
Film striben.
Præm ieringsbeløb som tilfald er Tv-prod uktionen, skal også betragtes som
præm iering til d en konceptuerend e Instruktør, og d erm ed også tilfald e d enne
i forening m ed øvrige rettighed shavere.
Alle ikke-overd ragne rettighed er forbliver Instruktørens.
13. Sygdom.
Bliver Instruktøren syg i kontraktperiod en, skal d ette straks m ed d eles
Prod ucenten. Instruktøren har ret til løn und er sygd om .
Såfrem t Instruktøren på gru nd af sygd om , eller er d enne af and en lovlig
grund ikke i stand til at fuld føre Tv-prod uktionen, skal Prod ucent og
Instruktør om m uligt i sam råd ud pege en ny Instruktør til at gennem føre
arbejd et. Instruktøren har krav på forhold sm æssig gage og - såfremt
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optagelserne til Tv-prod uktionen er påbegynd t - royalty for d et ud førte
arbejd e, ligesom ønsker i forbind else m ed kred itering skal respekteres.
14. Barsel.
Kvind elige Instruktører har ret til løn á m in. 5.254kr. sam t 12,5 % i feriepenge
pr. uge m in. 4 uger før forventet fød sel. Efter fød slen har Instruktøren (M/ K)
ret til 2 ugers (pligt)orlov á m in. 5.254,- kr. pr. uge sam t 12,5 % i feriepenge og
yd erligere 21 uger m ed løn på m in. 5.254,- kr. pr. uge sam t 12,5 % i
feriepenge, hvorefter Instruktøren kan gå på barselsd agpenge i d en
resterend e barselsorlovsperiod e.
15. Transport, rejser m.v.
Instruktøren betaler selv transport til og fra prod uktionsad resse i egen by.
Prod ucenten betaler al and en transport og alle rejser efter statens takster.
Prod ucenten betaler ligeled es ophold og fortæring und er rejser efter regning.
Instruktøren m å ikke disponere ud en efter aftale m ed prod uktionsled elsen.
Særlige aftaler:
[For eksem pel ved særlige forhold i forbind else m ed optagelser i ud land et]
16. Ophævelse eller udsættelse af kontrakt.
Såfrem t Prod uktionsbud gettet er finansieret og Prod ucenten har igangsat Tv prod uktionen, m en m å ud sætte d en af grund e d er ikke kan lægges
Instruktøren til last, såled es at Instruktøren d erved ikke kan d eltage,
m od tager Instruktøren d et aftalte kontraktbeløb.
Såfrem t Prod ucenten i sam m e situation vælger at opgive Tv-prod uktionen,
m od tager Instruktøren tillige d et aftalte kontraktbeløb.
17. Misligholdelse og konkurs.
H vis en af parterne, forsætligt eller ved grov uagtsom hed , tilsid esætter sine
pligter ifølge nærværend e aftale og d erved gør sig skyld ig i væsentlig
m islighold else, er d en and en part berettiget til - efter påtale - at hæve aftalen
ved anbefalet skrivelse m ed angivelse af d en m islighold else, d er påberåbes.
Parterne er enige om , at m anglend e betaling af gage sam t skyld ig r oyalty er
væsentlig m islighold else.
Und lad er Prod ucenten at afregn e forfald ne yd elser i m ere end 10 d age efter
m od tagelse af påkrav ved anbefalet brev fra Instruktøren, bortfald er alle
Prod ucentens rettighed er for frem tid en ved en d erpå rettet anbefalet
erklæring fra Instruktøren til Prod ucenten. Prod ucenten er d og berettiget til
når som helst at generhverve rettighed erne ved betaling af d e skyld ige
yd elser m ed tillæg af m orarenter fra forfald sd agen.
I tilfæld e af konkurs eller betalingsstand sning bortfald er alle Prod ucentens
rettighed er 30 d age efter konkursbegæringens ind givelse eller
betalingsstand sningens anm eld else, m ed m ind re d er er stillet fuld og
betryggend e garanti for, at alle skyld ige yd elser, herund er også for tid en
forud for begæringen eller anm eld elsen, vil blive betalt ved forfald stid .
18. Overdragelse og påtale.
De i d enne aftale om hand led e rettighed er overlad es Prod ucenten betinget af
d ennes rigtige og rettid ige betaling af d e und er pkt. 3 og 10 om handled e
yd elser.
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Derudover har Producenten ret til at overdrage sine rettigheder i henhold til
nærværende aftale eller dele heraf - og med frigørende virkning de dermed
forbundne forpligtelser - til tredjemand under forudsætning af, at tredjemand
skriftligt overfor Instruktøren bekræfter, at han vil respektere Instruktørens
rettigheder i henhold til nærværende aftale. For disse overdragelser gæld er det,
at Producenten ved anbefalet brev skal give Instruktøren meddelelse om
overdragelsen med angivelse af en i Danmark domicileret repræsentant for
tredjemand, til hvem meddelelser og påkrav fremtid igt kan ske med bindende
virkning for tredjemand. Indtil da kan Instruktøren med bindende virkning for
Producenten give meddelelser og påkrav til Producenten.
Tred jem and s krænkelser af Instruktørens/ Tv-prod uktionens rettighed er skal
påtales af Prod ucenten. Parterne er forpligtet til at oplyse hinand en om
såd anne krænkelser, som d e m åtte være kom m et und ervejr m ed .
19. Værneting.
Ethvert spørgsmål om forståelsen af denne instruktøraftale, dens opfyldelse
eller ophør, skal - såfremt mindelig ordning ikke opnås om nødvendigt ved
hjælp af mægling - afgøres ved

□ alm ind elig d ansk d om stol.
□ vold gift i overensstem m else m ed gæld end e regler.
N ærværend e aftale er ud færd iget i tre eksem plarer, hvoraf hver af parterne
behold er ét og Danske Film instruktører af Prod ucenten tilstilles ét.
KØ BEN H AVN , d en
_________________________
Producenten

_________________________
Instruktøren
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