Bilag 2 til Rammeaftale for Idrættens Analyseinstitut 2020-2022

Bilag2tRmeforIdænsAyu0-

Operationelt mål
R 2018
B2020
B2021
Kerneopgave: Skabe overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt
Idan vil hæve den fagAntal publicerede
0
1
2
lige kvalitet og sikre
analyser med nye
større relevans i analyavancerede analyseser og kortlægninger
designs (fx kohorteanalyser, effektdesigns eller metaanalyser)
Antal nye formelle
0
1
1
samarbejdsaftaler
med relevante fagmilMål for output af
jøer
samarbejdsaftale
fastsættes i 2020
Format for vidensomFormat udviklet
Format anvendt i
sætning, der gør realle publikationer
sultater konkret brugbare i praksis

Resultatmål

Idan vil skabe synergi
på tværs af idræts- og
folkeoplysningsområdet
gennem tværfaglige analyser

Antal årlige publikationer om idræt og/eller folkeoplysning finansieret af grundbevillingen
Antal gennemførte
projekter med ligelig
relevans for både
idræt og folkeoplysning

B2022
3

1
Mål for output af
samarbejdsaftale
fastsættes i 2020
Format anvendt i
alle publikationer.

10

10

10

Brugerevaluering
gennemført.
10

0

2

2

2

Kerneopgave: Være en engageret videnspartner og initiere offentlig debat inden for idræt og folkeoplysning
Idan vil øge samarbejdet Interessentforum
Etableret
Èt årligt møde
med omverdenen
Antal nye formidlingsformater for afrapportering af analyser, som udvikles og
afprøves
Antal netværk i alt,
udvalgsarbejder eller
ekspertgrupper, som
Idan indgår i
Partnerskabsstrategi

0

2

2

10 (i 2019)

12

14

16

Udviklet

Mål fastsættes i
2020 pba. strategi

Mål fastsættes i
2020 pba. strategi
Gennemført1

Ekstern interessentanalyse (opfølgning
på ekstern interessentanalyse fra 2019)
Kerneopgave: Arbejde for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt
Idan vil opretholde en
Play the Game-konfeAfviklet - med 400
uvildig medieplatform,
rencen (afvikles hvert
deltagere fra 40
der styrker etik i interandet år)
lande - og evalueret
national idræt
Play the Game’s 25års jubilæumskonference
Idan vil være en aktiv
Sports Governance
Evaluere version
Udvikle version 2.0
vidensressource, der
Observer-værktøjet til
1.0
styrker etik i internatio- benchmarking af good
nal idræt
governance

1

Èt årligt møde samt
evaluering af format
2 samt evaluering
af format

Afviklet inkl. jubilæumsudgivelse
Implementere version 2.0

Interessentanalysen vil indgå i Idans omverdensanalyse, som skal udarbejdes i 2022 som oplæg til ny rammeaftale gældende fra og med 2023.
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