28. november 2017

Kommissorium for national platform for koordinering af bekæmpelse af
manipulation af idrætskonkurrencer
Baggrund
Danmark underskrev Europarådets konvention om manipulation af
idrætskonkurrencer den 18. september 2014. 1
Formålet med konventionen er at bekæmpe snyd i idrætten i form af manipulation af
idrætskonkurrencer. Konventionen skal bidrage til at beskytte idrættens troværdighed
under hensyntagen til idrættens autonomi.
Det følger af konventionen, at medlemsstaterne skal identificere en national platform.
Formål
Den nationale platform for koordinering af bekæmpelse af manipulation af
idrætskonkurrencer har til formål at sikre en koordinering af bekæmpelse af
manipulation af idrætskonkurrencer.
Opgaver
Den nationale platform har til opgave at sikre erfaringsudveksling på nationalt plan og
koordinere indsatsen mod manipulation af idrætskonkurrencer på tværs af de danske
aktører i overensstemmelse med national ret, herunder reglerne om
persondatabeskyttelse. Platformen skal bl.a.:
 fungere som informationscenter, der samler og videregiver informationer med
relevans for kampen mod manipulation af idrætskonkurrencer til de relevante
organisationer og myndigheder,
 modtage, centralisere og analysere information om irregulære og mistænkelige
væddemål på idrætskonkurrencer, overføre informationer om mulige overtrædelser
af såvel lovgivning som idrættens disciplinære regler til relevante myndigheder og
organisationer, og hvor det findes nødvendigt udstede alarmer, samt
 i tillæg til de deltagende aktørers indsats på det internationale område, samarbejde
med andre relevante myndigheder og organisationer på nationalt og internationalt
niveau, herunder nationale platforme i andre lande.
Platformen udgør et supplement til det ansvar, de enkelte aktører i platformen har for
bekæmpelse af matchfixing i deres respektive regi, herunder f.eks. i relation til at
undersøge/efterforske og forfølge mulige sager samt inden for lovens rammer –
videregive relevante informationer og efterretninger til sekretariatet, således at der
skabes et så fyldestgørende efterretningsbillede som muligt. Eksempelvis ændrer
nærværende kommissorium ikke på DIF's ansvar for at undersøge, forfølge og
sanktionere brud på idrættens egne regler, eller Politiet og domstolenes ansvar for at
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efterforske, retsforfølge og straffe brud på relevant straffelovgivning. På samme vis har
spiludbyderne fortsat ansvar for at detektere irregulære spilmønstre og identificere
mistænkelige væddemål. De enkelte aktører tegner endvidere deres egen
kommunikative/politiske profil udadtil.
Organisering
Den nationale platform er sammensat af repræsentanter for de primære offentlige og
private interessenter på området og har følgende sammensætning:
 Kulturministeriet
 Rigsadvokaturen
 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)
 Spillemyndigheden
 Danmarks Idrætsforbund (DIF)
 Dansk Boldspil-Union (DBU)
 Danske Spil
 Danish Online Gambling Association (DOGA)
 Anti Doping Danmark (ADD) (sekretariat)
Platformen indeholder tre dimensioner:
1. Strategisk forum
Det strategiske forum har til opgave at definere den strategiske retning for platformen.
Det strategiske forum vedtager årligt en strategisk plan for platformens virke, og
sekretariatet afrapporterer på planen til det strategiske forum.
Det strategiske forum kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov til drøftelse af særlige
spørgsmål.
For at sikre beslutningsdygtighed er organisationerne repræsenteret på direktørniveau
eller tilsvarende ledelsesniveau.
Det strategiske forum mødes 1-2 gange årligt.
Det strategiske forum er ikke en egentlig bestyrelse, men skal bidrage til at sikre
interessenternes opbakning til platformens virke, herunder sekretariatets rolle.
2. Koordinationsgruppe
Koordinationsgruppen har til opgave at sikre, at der sker en koordineret indsats i
bekæmpelsen af matchfixing ved løbende at:
 udveksle generelle erfaringer,
 drøfte sager på et overordnet niveau i et fælles forum,
 koordinere kommunikation vedrørende konkrete større tværgående initiativer, og
 koordinere overordnet kampagneorienteret aktivitet, dog således at de enkelte
aktører stadig har ansvaret for at finansiere og gennemføre aktiviteterne,
 drøfte eksisterende love og regler på området samt pege på evt. problemstillinger til
det strategiske forum.
Interessenterne er ved møder m.v. repræsenteret af personer, der er operationelle i
kampen mod matchfixing i deres respektive organisationer.
Koordinationsgruppen mødes efter behov og minimum 3-4 gange årligt.
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3. Sekretariatet:
Sekretariatet for den nationale platform er placeret i ADD's sekretariat 2. ADD er en
offentlig selvejende institution under Kulturministeriet og er dermed en del af den
offentlige forvaltning og omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Den
daglige ledelse forestås af ADD's direktør, og sekretariatet arbejder under ansvar for
ADD's bestyrelse. ADD sikrer, at de opgaver og ansvarsområder, som tillægges
platformen, kan holdes inden for gældende lovgivning og ADD's økonomiske ramme.
Sekretariatet fungerer som informationscenter, der inden for rammerne af relevant
lovgivning modtager, analyserer og videregiver information og efterretninger om
irregulære og mistænkelige væddemål på idrætskonkurrencer og andre mulige
overtrædelse af love og regler på området til de relevante organisationer og
myndigheder.
Sekretariatet skal samarbejde med relevante myndigheder og organisationer på
nationalt og internationalt niveau, herunder nationale platforme i andre lande. I denne
forbindelse kan sekretariatet indgå samarbejdsaftaler og MoU's med relevante parter.
Sekretariatet driver whistleblower-hotlinen "stopmatchfixing.dk" og kan indgå
samarbejde med andre organisationer om drift af tilsvarende hotlines. Sekretariatet
kan udøve informations- og kampagnevirksomhed mod matchfixing, såvel alene som i
partnerskab med andre.
Evaluering og ændringer af kommissorium
Platformen evalueres i 2019.
Kulturministeriet skal godkende ændringer af kommissoriet.
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