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Rammeaftale
februar 2017
Team Danmark 2017-2020
Rammeaftalen mellem Team Danmark og Kulturministeriet fastlægger mål for Team
Danmarks virksomhed i aftaleperioden inden for de givne vilkår.
Målene drøftes én gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen.
1. Økonomisk ramme
I 2017 modtager Team Danmark 10,05 pct. af Kulturministeriets udlodningsmidler til
idrætsformål, jf. Bekendtgørelse af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt hesteog hundevæddemål. I 2018 og i de efterfølgende år fastsættes midlerne til Team Danmark i henhold til den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen af
januar 2017. Det indebærer, at Team Danmark sikres et niveau af midler svarende til
det, de modtog i 2016 tillagt bevillingsstigningen i henhold til den politiske stemmeaftale om idræt af maj 2014. Midlerne fremskrives fremadrettet med forbrugerprisindekset. Det forventes, at Team Danmark vil have følgende midler til rådighed i aftaleperioden:
Økonomisk ramme
Mio. kr. (2017-prisniveau)
Udlodningsmidler
Heraf fra:
- Kulturministeriet2
-

DIF

Øvrige offentlige tilskud

Budget1
2017

Estimat
2018

Estimat
2019

Estimat
2020

116,0

116,0

116.0

116,0

93,0

92,5

92,5

92,5

23,0

23,5

23,5

23,5

-

-

-

-

Øvrige indtægter

27,2

28,0

29,0

30,0

Egenkapital ultimo

13,2

13,0

13,0

13,0

Udlodningsbeløbet i 2017 er baseret på Danske Spils seneste prognose for overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S. Estimaterne for udlodningsbeløbet i 2018-2020 er baseret på antagelsen om, at overskuddet fastholdes på 2017 niveau.
2 Team Danmarks tilskud i 2017 er fastsat i henhold til fordelingsnøglen i den nuværende udlodningslov. Team Danmarks tilskud i 2018-2020 er fastsat i henhold til den
politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen af januar 2017.
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2. Mission og vision
Mission:
Team Danmarks mission er i henhold til Lov om eliteidræt at udvikle dansk eliteidræt
på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. I samarbejde med relevante samarbejdspartnere skal Team Danmark iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger for dansk eliteidræt.
Vision:
Team Danmarks vision er at gøre Danmark til det bedste sted i verden at dyrke eliteidræt.
3. Resultatmål
Team Danmarks overordnede målsætning for perioden 2017-2020 er, at Team Danmark-støttede specialforbund skal præstere på højeste internationale niveau og vinde
medaljer ved EM, VM og OL. Samtidig skal Danmark som nation placere sig i top-5
blandt nationer under 10 mio. indbyggere og i top-25 blandt alle nationer målt på internationale ranglister.
Der er aftalt følgende resultatmål for Team Danmarks kerneopgaver:
Kerneopgave

Resultatmål

Rammer og vilkår for atleter



og den sportslige ledelse.

Team Danmark vil øge finansieringen af dansk eliteidræt, så de statslige udlodningsmidler i højere grad
suppleres med øvrig finansiering



Team Danmark vil øge fastholdelse og karriereforlængelse for atleter med potentiale til verdensklasse



Team Danmark vil styrke trænernes og sportschefernes
faglige niveau og kompetencer



Team Danmark vil opretholde gode rammer for atleterne

Understøtte innovation,



forskning og udvikling i dan-

Team Danmark vil styrke samarbejdet med forskningsog udviklingsmiljøer både nationalt og internationalt

ske elitesport.


Team Danmark vil styrke anvendelsen af teknologi, viden og ekspertise i træning og konkurrence for de bedste
atleter
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Det langsigtede og sammen-



hængende talentarbejde

Team Danmark vil styrke grundlaget for fastholdelse af
talentfulde atleter med potentiale til verdensklasse



Team Danmark vil øge vidensgrundlaget og videndeling
om overgangene fra ”talent til verdensklasseatlet”

Fremme af integritet i dansk



eliteidræt

Team Danmark vil understøtte bekæmpelse af matchfixing i dansk eliteidræt



Team Danmark vil fremme et dopingfrit idrætsmiljø i
dansk eliteidræt

4. Rapportering af resultater
Team Danmark skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til sine resultater.
Team Danmark skal årligt rapportere om opfyldelse af mål i rammeaftalen som en del
af årsrapporten. Rapporteringen drøftes på et årligt virksomhedsmøde med Kulturministeriet og danner grundlag for ministeriets resultatopfølgning.
5. Aftalens status
Denne rammeaftale skal ses i sammenhæng med bemærkningerne til § 4 i forslag til
lov om eliteidræt, hvoraf det fremgår, at ”[d]er indgås en resultatkontrakt mellem Team
Danmark og Kulturministeriet. Resultatkontrakten tjener til at sikre en tilbagevendende
dialog mellem parterne på grundlag af en fælles forståelse af institutionens målsætninger og strategi. Kontrakten kan indeholde institutionens mission, vision og strategi og
skal på grundlag heraf fastlægge strategiske indsatsområder og konkrete resultatmål
for kontraktperioden”.
Større ændringer i Team Danmarks økonomiske rammer i forhold til det forudsatte vil
kunne give anledning til ny drøftelse af målene i aftalen.
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