
 

1 
 

Rammeaftale 
 
  

Team Danmark 2022 - 2024 
 
Rammeaftalen mellem Kulturministeriets departement og Team Danmark fastlægger 
mål for Team Danmarks virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der forventes herfor.  
 
Målene drøftes mindst én gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen.  
 
1. Økonomisk ramme 
 
Det forventes, at Team Danmark vil have følgende midler til rådighed i aftaleperioden: 
 
 

Økonomisk ramme 

 
 Budget Budget Budget 

Mio. kr. 2022 2023 2024 

Driftstilskud fra Kulturministeriet* 95.282 97.092 98.937 

Øvrige tilskud fra Kulturministeriet  4,1 0 0 

Øvrige offentlige tilskud**  24.813 25.284 25.765 

Egenindtægter 42.934 42.472 32.000 
 

*Team Danmarks andel af udlodningsmidlerne er fastsat i lov nr. 1532 af 19/12/2017 om udlodning af overskud og 

udbytte fra lotteri. Udlodningsmidler for 2023-2024 er baseret på prognosetal for pl-regulering for udlodningsåret 2022. 

** Driftstilskud fra Danmarks Idrætsforbund.  
 

2. Vision  
Vision: At udvikle eliteidræt i verdensklasse 
 
Vores ambition er, at dansk eliteidræt har verdensklasse, så flere talenter forfølger deres 
drøm, og flere atleter lykkes med at bringe medaljer og store oplevelser til Danmark.  
Vi arbejder derfor hele tiden på at forbedre rammer og vilkår for eliteatleter i forhold til 
at lykkes med deres sport på en ansvarlig måde. 
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3. Opgaver og mål 
Der er aftalt følgende udviklingsmål for Team Danmark opgaver: 
 
Opgave Udviklingsmål 
Elitemiljøer • Team Danmark vil optimere fundament for gode 

præstationer og trivsel. 
• Team Danmark vil sikre kontinuerlig kompetenceud-

vikling af sportschefer, lands- og assistent- og U-
landstrænere. 

Viden og formidling 
 

• Team Danmark vil styrke vidensdeling i dansk elite-
idræt. 

• Team Danmark vil styrke samspil mellem teori og 
praksis. 

Talentudvikling 
 

• Team Danmark vil forstærke kvaliteten i talentmil-
jøerne. 

• Team Danmark vil styrke indsatsen for udvalgte at-
leter. 

• Team Danmark vil styrke overgang fra talent til eli-
teatlet. 

Doping og matchfixing 
 

Der er ikke aftalt udviklingsmål for denne opgave.* 

*Der er knyttet nøgletal til opgaven, se bilag 1. 
 
Udviklingsmålene er konkretiseret i årlige delmål, som lægges til grund for Team Dan-
marks målrapportering. Der er endvidere opstillet nøgletal for centrale områder af Team 
Danmarks virksomhed. Delmål og nøgletal er vedlagt som bilag 1. 
 
Målene er formuleret på baggrund af Team Danmarks strategi, der er vedlagt som bilag 
2. 
 
Rapportering af resultater m.v. 
Team Danmark skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til Team Danmarks 
resultater og virksomhed. Som led heri rapporterer Team Danmark om opfyldelse af må-
lene efter de til enhver tid gældende regler og retningslinjer herfor. Rapporteringen drøf-
tes på et årligt virksomhedsmøde med Kulturministeriet og danner grundlag for Kultur-
ministeriets resultatopfølgning.  
 
4. Aftalens status 
Denne rammeaftale er ikke en kontrakt i juridisk forstand. Gældende lovgivning skal 
følges, medmindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse.  
 
Større ændringer i Team Danmarks økonomiske rammer i forhold til det forudsatte kan 
give anledning til genforhandling af målene i aftalen.  



3 

Dato: 3/6-2022 Dato:  

Kulturministeriet Team Danmark 

Dorte Nøhr Andersen Lars Krarup 
Departementschef Bestyrelsesformand 

Bilag 
Bilag 1: Årlige delmål og nøgletal  
Bilag 2: Team Danmarks strategi for 2022-2024. 
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