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Ran1meaftale
Marts 2015

Danmarks Idrætsforbund 2015-2018

Ra mm eafta len mellem Da nm a rks Idræ t sforbund og Kult urministeriet fa stlægger mål
for de indsa tsomr å der Da nm ark s Idræt sforbund særligt sk al varet age i aftaleperioden
inden for de givne vilkå r.
Må lene drøftes en gan g årligt i forbindelse med r esultatopfølgninge n .

1.

Statsligt tilskud

Da nm arks Idræ t sforbund modtager i h enhold til Lov om æ ndrin g af lov om udlodnin g af
over skud fra lotteri sa mt hest e- og hundevæ ddemå l 30,83 pct. i 2015 af
Kulturministeriet s midler til idræ tsform ål, tillagt et beløb på 5,0 mio. kr. Fra 2016
modtager Danma rks Idræ t sforbund 30,93 af Kulturministeriets midler til idræ tsform ål.
Det forventes, at Da nm a rks Idræt sfor bund som følge her af vil modtage følge nde midler
fra st at en i afta leperioden:
Stats li gt til s kud
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* Beløbet er base ret på r egnskabet fo r udloclningsmicller i udlodnin gså ret 201 4 (regnskabsåret
201 3).
** Budget vedr. udlodningsmidler i 2015 og estima t for 2016 , 2017 og 2018 er baser et på
prognosetal for udlodningsmidler i ucllodningsåret 201 5

Sta tens tilskud anvendes til form ål, der ligger inden for Da nma rks Idræt sforbund
virkeområ de og til at var et age indsat somr å der aftalt i denne rammeaft ale.

Dok nr.

2478410

Side 2

2. Resultatmå l
Der er aftalt nede nst åe nde indsatsområder og re sultatm å l.
I nd s ats onu-å d e

Resultatmå l

Vision 25-50-75

•

DIF vil - i sam arbejde med DGI - øge antallet af
medlemm er i forenin gsidræ tten

•

DIF vil - i samarbejde med DGI - øge a ntallet af
fysisk aktive i Da nm a rk.

•

DIF vil bidrage til at løse udfordringerne i de
foreningsbaserede idræ tsorganisationer , der er peget
p å i udredningen af idræ ttens økonomi og struktur:
En mer e opsøgende rolle i forhold til kommuner og en
høj er e gr a d af sa marbejde og koordinering med DGI
og a ndre aktører i forhold til bå de kommuner og
m edlemsforeninger.

•

DIF vil fremme ligestillingen i DIF idrætten

•

DIF vil r ekru tter e fler e per soner m ed h a ndicap til DIF

Ma ngfoldi g·hed (ligestilling,
ha ndicapidræt, socialt udsatte
og idræt for sindslidende)

idræ tten
•

DIF vil fremme at fler e socialt udsatte bliver en del af DIF
idrætten

Bøn ieattester

•

DIF vil bidra ge til at bekæ mpe seksu elle over gr eb
mod børn og unge i de frivillige idræ t sforeninger .

Doping

•

DI F vil fremme et dopingfrit idræ tsmilj ø

Match Fixing

•

DIF vil bekæ mp e ma tch fixin g og styrke idræ tten s
integritet

F olkeskolereformen

•

DIF vil arbejde for a t implementere reformen s
hen sigt er om mer e idræ t og bevægelse i skolen i
samarbejde med det loka le foreningsliv

Elit eidræ t

•

DIF vil fremme en ma ngfoldig t alent udvikling og
udvikling af da nsk eliteidræ t

Side 3

3. Rapportering af resultater
Danmarks Idrætsforbund skal sikre å benhed og genne ms igtigh ed med h en sy n til sine
resultater. Danmarks Idrætsforbund skal årligt rapportere om opfyldelse af m å l i
rammeaftalen som en del af årsrapporten. Rapporteringen drøftes p å et å rligt
virksomhedsmøde med Kulturministeriet og danner grundlag for ministeriets
resultatopfølgning.

4. Aftalens status
Denne rammeaftale skal ses i sa mmenhæng med bem ærknin gern e til§ 3 i forslag til lov
om æ ndring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevædde m å l
(Lov nr. 1528 af 27. december 2014), hvoraf fre m går, at "der ,:ndgås aftale rnellern
Dmunarhs Idrætsforbund og lwllurrninisteren om, huillw indsatsornråder Danrnarlls
Idrætsforbund særligt slwl uaretage for al sihre de lwllurpolitislw målsætninger.
Dan,narhs Idrætsforbund aflægger årl,:gt rapport herom ti:l /w,lti.1,rmin,:steren".
Større æ ndringer i Da nmarks Idrætsforbunds økonomiske rammer i forhold til det
forudsatte vil kunne give anledning til ny drøftelse af m å lene i aftalen.
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