MINISTERIET

Rammeaftale
November 2019
Anti Doping Danmark 2019-2022
Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Anti Doping
Danmark (ADD) på den anden side fastlægger mål for ADD’s virksomhed i aftaleperioden
inden for de givne vilkår.
Målene drøftes mindst én gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen.
1. Økonomisk ramme
Der forventes, at ADD vil have følgende midler til rådighed:
Økonomisk ramme

Mio. kr., løbende priser
Udlodningsmidler*
Øvrige tilskud fra Kulturministeriet
(udlodningsmidler på idrætsaktstykket)
Øvrige offentlige tilskud**

Regnskab

Budget

Budget

Budget

Budget

2018
25,0

2019
25,2

2020
25,4

2021
25,4

2022
25,4

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

Indtægtsdækket virksomhed***

2,23

2,16

2,37

2,37

2,37

I alt til disposition

28,3

28,4

28,3

27,8

27,8

2,6

2,0

2,0

2,0

2,0

Egenkapital (ultimo året)

* Udlodningsmidlerne til ADD er fastsat i lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og udbytte fra
lotteri. Det bemærkes, at budgettallet for 2020 er videreført i 2021-2022.
** Sundhedsministeriet
*** Samarbejdsaftaler med fitnesscentre og bestilling af dopingkontroller fx i forbindelse med afvikling af events.

2. Mission og vision
ADDs mission:
Fremme integriteten i idrætten og muligheden for at dyrke fair konkurrence og ren træning.
ADDs vision:
Troværdige konkurrencer, resultater, vindere og idealer for både idræts- og fitnessudøvere samt tilskuere.
3. Opgaver og mål
ADD’s opgaver er følgende:
1. Dopingkontrol og forebyggelse inden for den organiserede idræt
2. Dopingkontrol og forebyggelse i fitnessmiljøer
3. Efterforskning og indbringelse af doping- og matchfixing sager
4. Fremme forskning og udvikling på antidopingområdet
5. Internationalt samarbejde.
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Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt nedenstående mål for ADDs opgaver.
Kerneopgave
Dopingkontrol og forebyggelse inden for den organiserede idræt

Resultatmål
 ADD vil gennem et effektivt dopingkontrolprogram
beskytte den rene idrætsudøver
 ADD vil med bæredygtigt forebyggende antidopingarbejde fremme fair konkurrence

Dopingkontrol og forebyggelse i fitnessmiljøer



ADD vil gennem en tidlig, målrettet forebyggelsesindsats fremme sunde trænings- og fitnessmiljøer
samt fremme sunde og realistiske kropsidealer

Efterforskning og indbringelse af dopingsager- og
forundersøgelser af matchfixing sager



ADD vil sikre et analytisk baseret efterretnings- og
efterforskningsgrundlag med henblik på at understøtte, målrette og gennemføre ADD’s antidopingaktiviteter og forundersøgelser af matchfixingsager

Fremme forskning og udvikling på antidopingområdet



ADD vil sikre, at det danske antidopingarbejde og
udviklingen heraf tager udgangspunkt i den nyeste
viden på området.

Internationalt samarbejde



ADD vil arbejde internationalt for harmonisering af
antidopingarbejdet i international idræt og prioriteringen af good governance

Vision og mål er formuleret på baggrund af ADDs omverdensanalyse og strategi. Strategien er tilgængelig på www.antidoping.dk og vedlagt som bilag 1.
Resultatmålene er konkretiseret i operationelle mål, jf. bilag 2, som lægges til grund for
ADD’s resultatrapportering og vurderingen af målopfyldelsen.
Rapportering af resultater m.v.
ADD skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til ADDs resultater og virksomhed. ADD skal årligt rapportere om opfyldelse af mål i rammeaftalen som en del af
årsrapporten efter de til enhver tid gældende retningslinjer herfor. Rapporteringen drøftes på et årligt virksomhedsmøde med Kulturministeriet og danner grundlag for ministeriets resultatopfølgning.
4. Aftalens status
Denne rammeaftale skal ses i sammenhæng med bemærkningerne til
§ 7 i lov om fremme af integritet i idrætten, hvor det fremgår, at der indgås en rammeaftale mellem Anti Doping Danmark og Kulturministeriet.
Større ændringer i ADD’s økonomiske rammer i forhold til det forudsatte vil kunne give
anledning til ny drøftelse af målene.
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Dato:

Kulturministeriet

Anti Doping Danmark

Marie Hansen

Leif Mikkelsen

Departementschef

Bestyrelsesformand

Bilag
Bilag 1: ADD’s strategi for 2019-2022
Bilag 2: Operationelle mål
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