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Rammeaftale 
 

 Juli 2019 

 

Lokale og Anlægsfonden 2019-2022  

 

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Lokale og An-

lægsfonden (LOA) på den anden side fastlægger mål for LOAs virksomhed i aftaleperioden 

inden for de givne vilkår.  

 

Målene drøftes mindst én gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen.  

 

1. Økonomisk ramme 

 

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

 

Økonomisk ramme      

         Regnskab Regnskab  Budget Budget 

Bud-

get 

Mio. kr.                2018 2019 2020 2021 2022 

Udlodningsmidler* 84,7 85,4 86,7** 86,7 86,7 

Øvrige tilskud fra Kulturministeriet 4,2 0 0 0 0 

Øvrige offentlige tilskud 0 0 0 0 0 

Indtægtsdækket virksomhed  0 0 0 0 0 

Øvrige indtægter  1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

I alt til disposition 90,7 87,2 88,5 88,5 88,5 

Egenkapital (ultimo året) 133.0 130.0 130.0 130.0 130.0 

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

af overskud og udbytte fra lotteri, der årligt PL-reguleres. 

** Udlodningsmidler for 2020-2022 er baseret på prognosetal for udlodningsåret 2020 (PL-

reguleres). 

 

2. Mission og vision 

 

Mission: 

Lokale og Anlægsfonden inspirerer, udfordrer, rådgiver og støtter dem, der skaber ram-

merne for fremtidens fritidsliv. 

 

Vision: 

Lokale og Anlægsfonden vil være den unikke videnformidler, smeltedigel og udviklings-

fond for fremtidens bæredygtige fritidsliv. 

 

3. Opgaver og mål 

 

Lokale og Anlægsfondens kerneopgaver er følgende: 

 

1. Støtte realisering af eksempelbyggerier 
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2. Udvikle nyskabende projekter  

3. Yde rådgivning 

4. Sikre skabelse og formidling af ny viden 

  

Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt nedenstående mål, der går på tværs af 

LOAs opgaver: 

 

Resultatmål 

 LOA skal fremme mulighederne for fritidsaktiviteter i en stadig mere urbani-

seret tid – med fokus på forandringer i byen og på landet. 

 LOA skal fremme fritidsfaciliteter med optimal ressourceudnyttelse. 

 LOA skal fremme mangfoldighed i idrætten – herunder i særlig relation til pa-

rasport og idræt for udsatte. 

 LOA skal fremme rammer for nye aktivitetstyper inden for fritidslivet, samt 

rammer for aktivitetstyper i stærk vækst og udvikling. 

 LOA skal fremme ligestilling af køn inden for fritidslivet. 

 

Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt følgende mål, der knytter sig til speci-

fikke opgaver:  

 

Opgave Resultatmål 

Yde råd-

givning 

 

 LOA skal fremme, at erfaringer og viden fra eksempelprojekter kom-

mer fritidslivets aktører til gode via en bred og dyb rådgivningsindsats 

over for konkrete projekter. 

Sikre ska-

belse og 

formid-

ling af ny 

viden  

 LOA skal fremme, at erfaringer og viden fra eksempelprojekter er at-

traktiv for og kommer bredt ud til fritidslivets aktører via en bred og 

dyb faglig formidling.  

 

Vision og mål er formuleret på baggrund af LOAs omverdensanalyse og strategi. Strategien 

er tilgængelig på www.loa-fonden.dk og vedlagt som bilag 1.  

 

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

LOAs resultatrapportering og vurderingen af målopfyldelsen. 

 

Rapportering af resultater m.v. 

LOA skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til fondens resultater og virksom-

hed. LOA skal årligt rapportere om opfyldelse af mål i rammeaftalen som en del af årsrap-

porten efter de til enhver tid gældende retningslinjer herfor. Rapporteringen drøftes på et 

årligt virksomhedsmøde med Kulturministeriet og danner grundlag for ministeriets resul-

tatopfølgning.  

 

4. Aftalens status 

Denne rammeaftale skal ses i sammenhæng med bemærkningerne til § 11 i forslag til lov 

om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, hvoraf det fremgår, at ”[d]er indgås en aftale 
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mellem Lokale og Anlægsfonden og Kulturministeriet om, hvilke indsatområder Lokale og 

Anlægsfonden særligt skal varetage for at sikre de kultupolitiske målsætninger”.  

 

Større ændringer i LOAs økonomiske rammer i forhold til det forudsatte vil kunne give 

anledning til ny drøftelse af målene.  

 

Dato: 

 

Dato:  

  

Kulturministeriet Lokale og Anlægsfonden 

  

Marie Hansen Carl Christian Ebbesen 

Departementschef Bestyrelsesformand 

  

 

Bilag 

Bilag 1: LOAs strategi for 2019-2022 

Bilag 2: Operationelle mål 
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