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Ran1meaftale 
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Danmarks Idrætsforbund 2015-2018 

Ramm eafta len mellem Danm arks Idrætsforbund og Kult urministeriet fa stlægger mål 
for de indsa tsomr åder Danmarks Idrætsforbund særligt skal varetage i aftaleperioden 

inden for de givne vilkår. 

Målene drøftes en gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen . 

1. Statsligt tilskud 

Danmarks Idrætsforbund modtager i henhold til Lov om ændring af lov om udlodning af 
over skud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål 30,83 pct. i 2015 af 
Kulturministeriet s midler til idrætsform ål, tillagt et beløb på 5,0 mio. kr. Fra 2016 
modtager Danmarks Idræ tsforbund 30,93 af Kulturministeriets midler til idræ tsform ål. 

Det forventes, at Danmarks Idrætsforbund som følge heraf vil modtage følgende midler 

fra st at en i afta leperioden: 

Stats ligt til s kud 

Regnslw b Budget Estimat Estimat Es timat 

Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 201 8 
Udlodning·smicller 295,8* 275, 9** 275,9** 275,9** 275, 9** 

Egenkapital ul timo 45 40 35 30 25 

* Beløbet er baseret på regnskabet for udloclningsmicller i udlodningså ret 2014 (regnskabsåret 

2013). 

** Budget vedr. udlodningsmidler i 2015 og estima t for 2016, 2017 og 2018 er baseret på 

prognosetal for udlodningsmidler i ucllodningsåret 2015 

Sta tens tilskud anvendes til form ål, der ligger inden for Danmarks Idrætsforbund 
virkeområde og t il at varetage indsatsområder aftalt i denne rammeaftale. 
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Side 2 

2. Resultatmå l 
Der er aftalt nedenstående indsatsområder og resultatm ål. 

Indsatsonu-åde Resultatmå l 

Vision 25-50-75 • DIF vil - i samarbejde med DGI - øge antallet af 
medlemm er i foreningsidrætten 

• DIF vil - i samarbejde med DGI - øge antallet af 
fysisk aktive i Danmark. 

• DIF vil bidrage til at løse udfordringerne i de 
foreningsbaserede idrætsorganisationer , der er peget 

på i udredningen af idrættens økonomi og struktur: 
En mere opsøgende rolle i forhold til kommuner og en 
højere grad af samarbejde og koordinering med DGI 
og andre aktører i forhold til både kommuner og 

medlemsforeninger. 

Mangfoldi g·hed (ligestilling, • DIF vil fremme ligestillingen i DIF idrætten 

handicapidræt, socialt udsatte 

og idræt for sindslidende) • DIF vil rekruttere flere per soner med handicap til DIF 

idrætten 

• DIF vil fremme at flere socialt udsatte bliver en del af DIF 

idrætten 

Bøn ieattester • DIF vil bidrage til at bekæmpe seksuelle overgreb 
mod børn og unge i de frivillige idræt sforeninger . 

Doping • DIF vil fremme et dopingfrit idræ tsmiljø 

Match Fixing • DIF vil bekæmpe match fixing og styrke idrættens 
integritet 

Folkeskolereformen • DIF vil arbejde for a t implementere reformens 
hensigter om mere idræt og bevægelse i skolen i 
samarbejde med det lokale foreningsliv 

Eliteidræ t • DIF vil fremme en mangfoldig t alent udvikling og 
udvikling af dansk eliteidræt 



Side 3 

3. Rapportering af resultater 
Danmarks Idrætsforbund skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med h ensyn til sine 

resultater. Danmarks Idrætsforbund skal årligt rapportere om opfyldelse af må l i 

rammeaftalen som en del af årsrapporten. 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§ 3 i forslag til lov 

om æ ndring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål 

(Lov nr. 1528 af 27. december 2014), hvoraf fremgår, 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 ændringer i Danmarks Idrætsforbunds økonomiske rammer i forhold til det 

forudsatte vil kunne give anledning til ny drøftelse af må lene i aftalen. 

Kulturministeriet Danmarks Idrætsforbund 
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Marie Hansen NielsNy~ 
Departementschef Forma nd 
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