
 
 
Dansk Skuespillerforbunds retningslinjer for agentvirksomhed 
 
 
1. Om retningslinjerne 

a. Disse retningslinjer for agentvirksomhed er udarbejdet af Dansk Skuespillerforbund 

i samarbejde med [AGENT].  

b. Retningslinjerne skal sikre, at forbundets skuespillere, operasangere og dansere 

(de engagerede) i deres samarbejde med agenter modtager en professionel og 

loyal bistand på rimelige vilkår. 

c. Retningslinjerne afspejler Dansk Skuespillerforbunds opfattelse af god agentskik. 

d. Agenter, der accepterer at følge retningslinjerne, er oplistet på Dansk 

Skuespillerforbunds agentliste.  

 

2. Generelle bestemmelser 
a. Der skal altid laves en skriftlig aftale mellem agenten og den engagerede. 

b. Når agenten forhandler på vegne af den engagerede, skal agenten udelukkende 

varetage dennes interesser, således at agenten opnår det bedst mulige 

forhandlingsresultat for den engagerede.   

c. Agenten er til enhver tid forpligtet til at kende indholdet af Dansk 

Skuespillerforbunds overenskomster og kollegiale aftaler og forhandle 

engagementsaftaler, der som minimum indeholder de rettigheder og vilkår, som er 

fastsat deri. Agenten må ikke uden forbundets og den engageredes accept indgå 

særaftaler, der fraviger forbundets overenskomster og kollegiale aftaler.  

d. Agenten kan ikke erhverve bemyndigelse til indgå bindende aftaler på den 

engageredes vegne uden konkret godkendelse fra den engagerede i hvert tilfælde.  

e. Showreels mv., som er betalt af den engagerede, tilhører den engagerede, også 

når samarbejdet med agenten ophører. 

f. Agenten eller agentens virksomhed må aldrig caste.  

g. Såfremt agenten har en personlig eller økonomisk interesse i forhold til en 

arbejdsgiver, må agenten ikke forhandle engagementsaftaler med denne 

arbejdsgiver uden at oplyse den engagerede om disse interesser. 

 

 

 



 

 

 

3. Agentens særlige forpligtelser 
a. Agenten må ikke opkræve honorar for alene at virke som agent for den 

engagerede, herunder opkræve honorar som betingelse for at indgå en agentaftale. 

En aftale om management skal indeholde oplysninger om hvilke services aftalen 

giver den engagerede. 

b. Det er agentens ansvar at informere den engagerede om alle relevante forhold af 

betydning for det aftalte engagements afvikling.  

c. Såfremt agenten undersøger den engageredes tilgængelighed, må agenten tydeligt 

angive, om der er tale om en forespørgsel eller en egentlig booking, som den 

engagerede er forpligtet af.  

d. Agenten er forpligtet til at optræde loyalt over for den engagerede. 

 
4. Agentaftalen  

a. Agenten skal udarbejde en skriftlig agentaftale i god tid forud for aftaleindgåelsen 

med den engagerede. 

b. Agenten kan ikke handle på den engageredes vegne, før agentaftalen er 

underskrevet af begge parter. 

c. Agentaftalen skal som minimum indeholde bestemmelser om agenthonorar, 

aftalens varighed, opsigelsesfrister, agentens særlige forpligtelser og den 

engageredes særlige forpligtelser. 

d. Eventuelle ændringer af agentaftalen kan kun ske med begge parters skriftlige 

samtykke.  

 
 
5. Agenthonorar 

a. Agenthonoraret skal stå i rimeligt forhold til det af agenten udførte arbejde ved den 

enkelte aftaleindgåelse og må aldrig udgøre mere end 15 % af den engageredes 

samlede honorar for engagementet. Ved engagementer i udlandet kan 

agenthonoraret dog udgøre 20 % af det samlede honorar for engagementet. 

b. Agenten bør forhandle et honorar, hvorefter den engagerede som minimum 

oppebærer minimumshonoraret for den pågældende type engagement efter fradrag 

af agenthonoraret.   



c. Agenten er ikke berettiget til at beregne sig honorar af legater, priser mv. Agenten 

bør ikke beregne sig honorar af ophavsretsbetingede eller overenskomstmæssige 

vederlag som f.eks. royalty, genudsendelseshonorar betaling for senere udnyttelser 

mv. 

d. Såfremt en agentaftale er opsagt, har agenten kun krav på honorar for 

engagementsaftaler indgået før agentaftalens ophør, hvis engagementet finder sted 

senest et år efter aftalens ophør. Det samme gør sig gældende hvis agenten kan 

påvise at denne har indledt forhandlinger med henblik på indgåelse af det 

pågældende engagement. I tilfælde af ekstraordinære forhold som strejker og andre 

udefrakommende begivenheder vil denne bestemmelse kunne fraviges efter aftale 

med Dansk Skuespillerforbund.  

e. Agenten er til en hver tid berettiget til agenthonorar i det tilfælde hvor en option fra 

en skuespillerkontrakt, der er forhandlet med agentens bistand, realiseres. 

  

6. Agentaftalens varighed 
a. Agentaftalen kan enten indgås for en tidsbegrænset periode eller tidsubegrænset 

med mulighed for opsigelse. 

b. Agentaftalen bør, uanset om den er tidsbegrænset, kunne opsiges af begge parter 

med et opsigelsesvarsel på max. 6 måneder. Der kan dog aftales en 

bindingsperiode på 12 måneder fra kontraktens underskrivelse.  

c. Agenten bør efter bindingsperiodens ophør drøfte kontraktens indhold og det videre 

samarbejde med den engagerede. 

 
 
7. Relation til Dansk Skuespillerforbund 

a. Dansk Skuespillerforbunds overenskomster og kollegiale aftaler skal til en hver tid 

respekteres. Agenten ikke må indgå aftaler med producenter, arbejdsgivere mv., 

som forringer og undergraver forbundets overenskomster og kollegiale aftaler. Der 

kan ikke indgås individuelle aftaler, som forringer den engageredes stilling i forhold 

til forbundets gældende overenskomster og kollegiale aftaler. 

b. Agenter, som har tilsluttet sig forbundets retningslinjer for agentvirksomhed, 

acceptere samtidig at retningslinjerne har forrang såfremt forbundets retningslinjer 

for agentvirksomhed stiller den engagerede bedre end den indgåede agentaftale. 

 


