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Rammeaftale 
 

 Jan. 2020 

 

 

Idrættens Analyseinstitut 2020-2022  

 

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Idrættens 

Analyseinstitut (Idan) på den anden side fastlægger mål for Idans virksomhed i aftalepe-

rioden inden for de givne vilkår.  

 

Målene drøftes mindst én gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen.  

 

1. Økonomisk ramme 

Der forventes, at Idan vil have følgende midler til rådighed: 

 

Økonomisk ramme     

 

Regnskab 

(foreløbigt) Budget  Budget Budget 

Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 

Udlodningsmidler* 10,0 10,1 10,2 10,3 

Øvrige tilskud fra Kulturministeriet** 1,4 0,3 0,0 0,0 

Øvrige offentlige tilskud - - - - 

Indtægtsdækket virksomhed  6,3 7,1 7,2 7,1 

Øvrige indtægter  - - - - 

I alt til disposition 17,7 17,5 17,4 17,4 

Egenkapital (ultimo året) 0,5 1,0 1,5 2,0 

* Idans andel af udlodningsmidlerne er fastsat i lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af  

overskud og udbytte fra lotteri. 

**Midler til good governance samt midler ifm. udflytningen. 

 

2. Mission og vision 

Mission: 

Idrættens Analyseinstituts mission er at: 

a) skabe overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt,  

b) analysere konsekvenser af og perspektiver ved politiske initiativer i forhold til idræt 

og folkeoplysning, og  

c) initiere offentlig debat om centrale spørgsmål ift. folkeoplysning og dansk og interna-

tional idrætspolitik, herunder at afholde den internationale Play the Game-konference. 

 

Vision: 

Idrættens Analyseinstitut er en førende videnspartner, der kvalificerer arbejdet med de 

væsentligste problemstillinger inden for idræt og folkeoplysning, og som stimulerer kon-

struktive politiske diskussioner og varige løsninger i praksis. 
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3. Opgaver og mål 

Idans opgaver er følgende: 

1. At skabe overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning nationalt og inter-

nationalt 

2. At være en engageret videnspartner og initiere offentlig debat inden for idræt 

og folkeoplysning 

3. At arbejde for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international 

idræt. 

  

Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt nedenstående mål for Idans opgaver.  

 

Kerneopgave Resultatmål 

Skabe overblik over og 

indsigt i idræt og folkeop-

lysning nationalt og inter-

nationalt 

 Idan vil hæve den faglige kvalitet og sikre større re-

levans i analyser og kortlægninger. 

 

 Idan vil skabe faglig synergi på tværs af idræts- og 

folkeoplysningsområdet gennem tværfaglige analy-

ser. 

Være en engageret videns-

partner og initiere offent-

lig debat inden for idræt 

og folkeoplysning 

 Idan vil øge samarbejdet med omverdenen. 

 

 

Arbejde for at fremme de-

mokrati, åbenhed og yt-

ringsfrihed i international 

idræt 

 Idan vil opretholde en uvildig medieplatform, der 

styrker etik i international idræt.  

 

 Idan vil være en aktiv vidensressource, der styrker 

etik i international idræt. 

 

Vision og mål er formuleret på baggrund af Idans omverdensanalyse og strategi. Strate-

gien er tilgængelig på www.idan.dk og vedlagt som bilag 1.  

 

Resultatmålene er konkretiseret i operationelle mål, jf. bilag 2, som lægges til grund for 

Idans resultatrapportering og vurderingen af målopfyldelsen. 

 

Rapportering af resultater m.v. 

Idan skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til Idans resultater og virksom-

hed. Idan skal årligt rapportere om opfyldelse af mål i rammeaftalen som en del af års-

rapporten 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 § 13 i forslag til lov 

om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, hvoraf det fremgår, at der ”indgås (…) 
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en aftale mellem Idrættens Analyseinstitut og Kulturministeriet om, hvilke indsatområ-

der Idrættens Analyseinstitut særligt skal varetage for at sikre de kultupolitiske målsæt-

ninger”.  

 

Større ændringer i Idans økonomiske rammer i forhold til det forudsatte kan give anled-

ning til ny drøftelse af målene.  

 

Dato: 4. februar 2020 

 

Dato:  

  

Kulturministeriet Idrættens Analyseinstitut 

  

Marie Hansen Carl Holst  

Departementschef Bestyrelsesformand 

  

 

 

 

Bilag 

Bilag 1: Idans strategi for 2020-22 og omverdensanalyse 

Bilag 2: Operationelle mål 
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