
SJEKKLISTE FOR KONTRAKTER 

Kontrakter for digitale arrangementer er på mange måter som kontrakter for fysiske 

arrangementer. Man gjør avtaler med den enkelte utøver, og ved arrangementer med flere 

utøvere, må det skrives kontrakter enkeltvis. Digitale kontrakter må også inneholde avtaler 

om strømming, opptak og lagring. I tillegg må digitalt personvern ivaretas (GDPR). 

Her er punkter man må ta stilling til ved utarbeidelse av kontrakt for digitale arrangementer. 

 Navn på arrangement. 

 Utøvers rolle i arrangementet. 

 GDPR * 

 Navn på oppdragsgiver. 

 Navn på utøver. 

 Avtalt dato og tidspunkt. 

 Hvordan skal arrangementet formidles? 

- direktestrømming. 

- opptak som vises i ettertid – hvor lenge? 

- hvilken sammenheng? 

Ved signering av skjemaet samtykker utøver til strømming og/eller tilgjengeliggjøring av opptak av arrangementet 

i henhold til beskrivelse i kontrakt.  

 Hvilke plattformer skal benyttes (Facebook, YouTube, instagram, nettside, podkast, 

annet)? 

F.eks slik: Denne videoen skal publiseres på følgende plattformer: 

     Videoen skal vises i flg. periode: dato - dato  

 Lagring i internt arkiv. 
Av dokumentasjonshensyn lagres opptaket i et lukket arkiv uten tilgang for allmennheten, også etter at fristen for 

tilgjengeliggjøring på digitale flater har gått ut. Opptak vil lagres så lenge det er relevant. Oppdragstaker kan når 

som helst trekke sitt samtykke til lagring av opptak. Tilbaketrekning av samtykke skal gjøres skriftlig.  

 Honorar. 
Forfattersentrums satser / selvstendig næringsdrivende /annet.  

Hva skal honoraret dekke? 

 Reise/opphold. 
Kan være aktuelt hvis arrangementet skal streames/tas opp f.eks. på en scene.  

 Beskyttet materiale. 
Om oppdragstaker ønsker å vise opphavsrettslig beskyttet materiale under arrangementet som ikke omfattes av 

sitatretten, har han/hun selv ansvar for å innhente nødvendige tillatelser. Se Ting 3 Lover, regler og retningslinjer.   

 Overdragelse. 
Oppdragstaker kan ikke overdra sine rettigheter eller plikter etter denne avtalen til andre uten at arrangør har gitt 

skriftlig samtykke.  

 Force majeure. 
Ingen av partene er ansvarlig overfor den andre for mangelfull eller forsinket levering i tilfeller hvor kris, opprør, 

naturkatastrofe, streik, lockout, offentlige påbud eller liknende ekstraordinær og upåregnelig hendelse som gjør 

det praktisk umulig å oppfylle i samsvar med kontrakten. 

 

*Utfyllende informasjon kommer. 
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