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Rammeaftale 
 
 10.2021 

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 
 
Team Danmarks midler fastsættes 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 rå-
dighed i aftaleperioden: 
Der forventes følgende økonomiske ramme for aftaleperioden: 
 

  
 

2. Vision og Mission 
Vision: At udvikle eliteidræt i verdensklasse 
Mission: Mennesker og medaljer 
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3. Opgaver og mål 
Der er aftalt følgende udviklingsmål for Team Danmark opgaver: 
 
Opgave Strategiske initiativer 
Stærke elitemiljøer • Optimere fundament for gode præstationer og 

trivsel 
 

• Sikre kontinuerlig kompetenceudvikling af 
sportschefer, lands- og assistent- og U-landstræ-
nere 

 
• Udvikle helhedsplaner for atleterne karriere 

 
Viden og formidling 
 

• Sikre optimale forhold for vidensdeling i dansk 
elitesport 

 
• Styrke evnen til og mulighederne for samspil 

mellem teori og praksis 
 
• Etablere datadrevet system til at understøtte at-

letens vej til toppen 
 

Sammenhængende talent-
udviklingsarbejde 
 

• Udvikle og forstærke kvaliteten i talentmiljøer 
 
• Styrket indsats for udvalgte atleter  

 
• Styrke overgang fra talent til eliteatlet 

 
Doping og matchfixing 
 

• Styrke samspil og vidensdeling med Anti Doping 
Danmark 

 
 
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 tilgængelig på 
www.teamdanmark.dk og 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 

http://www.teamdanmark.dk/
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drøftes på et årligt virksomhedsmøde med Kulturministeriet og danner grundlag for Kul-
turministeriets 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 [institution]s økonomiske rammer i forhold til det forudsatte kan give 
anledning til genforhandling af målene i aftalen.  
 
Dato: 

 
Dato:  

  
[Tilskudsansvarlig myndighed] Team Danmark 
  

NN Lars Krarup 
[Titel] Bestyrelsesformand 

  
 
Bilag 
Bilag 1: Årlige delmål og nøgletal  
Bilag 2: [Institutionens] strategi for 20xx-20xx. 
+ henvisning til evt. øvrige bilag  
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