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Operationelle mål 2016-2018

Instituttet vil løbende tilvejebringe præcise og
relevante statistiske data
over centrale tendenser
og udviklingstræk.

Instituttet skal i perioden
2016-2018 gennemføre, analysere og formidle data fra en
landsdækkende og repræsentativ undersøgelse af danskernes motions- og sportsvaner.

Data indsamlet og hoSupplerende dataanalyser
vedresultater analyseret
og formidlet i rapportform
og online-artikler

Instituttet skal gennemføre en
kortlægning af idrætsfaciliteterne i samtlige 98 kommuner
i 2015-2016 og fra efteråret
2016 synliggøre resultaterne.

Kortlægning begyndt.
Udvikling af platform til
online-formidling af data.

Kortlægning gennemført,
valideret og synliggjort på
online-platform. Løbende
opdatering af database

Løbende opdatering
af database

Instituttet skal i 2016 udvikle,
gennemføre og formidle en
undersøgelse af kommunale
nøgletal for folkeoplysningen i
danske kommuner.

Grunddata indsamlet

Opdatering og formidling i
form af notater og artikler

Opdatering og formidling i form af notater og artikler

Etablering begyndt

Etablering fuldført

Instituttet skal i 2017 og 2018
etablere en online-database
med folkeoplysningen i tal.
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2016

2017

2018

Instituttet vil levere central viden, nyheder og
perspektiver til aktørerne
via sine kommunikationsplatforme

Instituttet skal drive og udvikle
Idan.dk og tilhørende nyhedsbrev med formidling af egne
udgivelser, lancering af egne
arrangementer samt centrale
nyheder og undersøgelser
med idrætspolitiske perspektiver.

Min. 130 opdateringer og
10 nyhedsbreve

Min. 130 opdateringer og
10 nyhedsbreve

80.000 årlige besøg

80.000 årlige besøg

Instituttet skal drive og udvikle
Playthegame.org med egne
engelsksprogede nyheder,
baggrundsartikler, kommentarer samt monitorering og formidling af internationale begivenheder og tendenser inden
for Play the Games arbejdsområder.

Min. 120 opdateringer og
10 nyhedsbreve

Min. 130 opdateringer og
15 nyhedsbreve

120.000 årlige besøg

140.000 årlige besøg

Instituttet skal drive og udvikle
Vifo.dk med egne nyheder og
formidling af aktuelle undersøgelser og analyser.
Instituttet redegør ligeledes
for brugen af sociale medier
som kommunikationsplatforme og effekten heraf.
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Min. 130 opdateringer og 10 nyhedsbreve
80.000 årlige besøg
og 2.700 abonnenter
på nyhedsbrev
Min. 130 opdateringer og 15 nyhedsbreve
140.000 årlige besøg og 3.000 abon.
på nyhedsbrev

Min. 80 opdateringer og
8 nyhedsbreve

Min. 80 opdateringer og 8
nyhedsbreve

Min. 80 opdateringer
og 8 nyhedsbreve

14.000 årlige besøg

15.000 årlige besøg

18.000 årlige besøg
og 800 abonnenter
på nyhedsbrev

Instituttet vil initiere en
løbende og nærværende
dialog om aktuelle trends
og tendenser i sektoren.
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Instituttet vil mindst hvert andet år, næste gang i 2016,
afholde en landsdækkende,
bred og uvildig konference om
centrale tendenser og udviklingstræk i idrætssektoren og
på det brede folkeoplysende
område.

Afvikling af konference
med minimum 300 deltagere. Min.75 % af deltagerne udtrykker høj
eller meget høj tilfredshed i deltagersurvey

Afholde konference
med min. 300 deltagere. Min.75 % af
deltagerne udtrykker
høj eller meget høj
tilfredshed i deltagersurvey

Instituttet skal udvikle og drive
Idrætssektorens Udviklingsforum (Idan Forum) som et erfarings- og vidensnetværk for
centrale aktører i den brede
idrætssektor bl.a. repræsentanter for organisationer,
kommuner og private virksomheder.

Min. 40 betalende deltagere i netværket

Min. 40 betalende deltagere i netværket

Min. 40 betalende
deltagere i netværket

Instituttet skal på invitation
eller eget initiativ gennemføre
mindst 50 eksterne oplæg om
året i mindst 30 forskellige
organisatoriske eller temamæssige sammenhænge.

Min. 50 eksterne oplæg i
30 organisatoriske sammenhænge

Min. 50 eksterne oplæg i
30 organisatoriske sammenhænge

Min. 50 eksterne
oplæg i 30 organisatoriske sammenhænge

Instituttet redegør i årsrapporten for udviklingstendenserne
i instituttets eksterne mediedækning og foredragsvirksomhed, herunder antallet af
medieklip samt antallet af eksterne formidlingsaktiviteter.

Instituttet skal være en
dagsordensættende og
relevant ressource for
aktørerne i idrætten og
den brede folkeoplysende sektor.
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Instituttet skal på indsatsområdet drift, ledelse og organisering af idrætsfaciliteter hvert
år gennemføre strukturerede
og sammenlignelige indsamlinger af kommunale data for
kapacitetsudnyttelse, idrætsvaner, brugerundersøgelser i
forbindelse med forskningsprojekter og/eller rekvirerede
kommunale analyseprojekter.

Mindst 3 strukturerede
og sammenlignelige indsamlinger af kommunale
data for kapacitetsudnyttelse, idrætsvaner, brugerundersøgelse.

Mindst 3 strukturerede og
sammenlignelige indsamlinger af kommunale data
for kapacitetsudnyttelse,
idrætsvaner, brugerundersøgelse.

Mindst 3 strukturerede og sammenlignelige indsamlinger
af kommunale data
for kapacitetsudnyttelse, idrætsvaner,
brugerundersøgelse.

Instituttet skal i regi af Vifo i
perioden 2016-2018 gennemføre strukturerede kortlægninger og analyser af hovedområderne på det brede folkeoplysende område, herunder
Folkeuniversitetet
(2015/2016), aftenskolerne
(2016/2017) og daghøjskolerne (2017/2018).

Kortlægning og analyse
af Folkeuniversitetet og
aftenskolerne.

Kortlægning og analyse af
aftenskolerne og daghøjskolerne.

Kortlægning og analyse af daghøjskolerne.

Idan skal hvert år ved egen
kraft eller som rekvirerede
opgaver gennemføre mindst
to større analyseprojekter af

To større analyseprojekter af udviklingstræk på
idrætsområdet.

To større analyseprojekter
af udviklingstræk på
idrætsområdet.

To større analyseprojekter af udviklingstræk på idrætsområdet.

væsentlige udviklingstræk på
idrætsområdet.
Instituttet skal generere en
ekstern medfinansiering til
analyseprojekter og konferenceaktiviteter på mindst 40 %
af grundbevillingen.
Instituttet vil gennem Play
the Game-initiativet spille
en synlig rolle som vidensressource og som
uvildig idrætspolitisk
vagthund på internationalt plan.
Instituttet vil samtidig
bidrage konstruktivt til
løsninger på internationale udfordringer og bidrage til at bringe inspiration
fra den internationale
idrætsverden i spil i den
hjemlige idrætspolitiske
debat.

Instituttet skal planlægge og
afvikle den internationale Play
the Game konference i 2017
og 2019 for såvel en dansk
som en international målgruppe af mediefolk, forskere og
interessenter i den internationale idrætsverden.
Instituttet skal vedligeholde og
udbygge Play the Games internationale netværk og indsigt i international idrætspolitik
gennem bilaterale kontakter
samt gennem deltagelse i
internationale netværk og andre internationale organisationers projekter.
Instituttet redegør for i årsrapporten for antal deltagere/oplægsholdere i Play the
Game-konferencerne eller
andre internationale seminarer, samt for medieoptrædender og eksterne møde- og
netværksaktiviteter.
Instituttet gennemfører en
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Play the Game vil i 2016
blandt andet engagere
sig i UNESCO i forhold til
opfølgningen af det internationale charter for
physical education, sport
and physical activity og
gennem aktiv deltagelse
i arbejdsgrupper bidrage
til forberedelsen af den
internationale sportsministerkonference MINEPS (Kazan, juni 2017)
Play the Game vil aktivt
engagere sig i mindst tre
internationale arbejdsgrupper relateret til good
governance i regi af Europarådet, EU, int. idrætsorganisationer el.
lign.

Afholdelse af international
Play the Gamekonference med minimum
300 deltagere. Min.75 %
af deltagerne udtrykker
høj eller meget høj tilfredshed.
Play the Game vil deltage
aktivt i såvel SportAccord
Convention i Aarhus i april
2017 som MINEPS
sportsministerkonferencen
i Kazan, juni 2017.
Play the Game vil på baggrund af Sports Governance Observer værktøjet
gennemføre en ny evaluering af good governance i
de 35 internationale specialforbund med olympiske idrætter som opfølgning på 2015-rapporten
Play the Game vil aktivt
engagere sig i mindst tre
internationale arbejds-

Play the Game skal
være aktivt repræsenteret I mindst tre
arbejdsgrupper i regi
af Europarådet, EUKommissionen,
UNESCO eller ICSSPE.
Play the Game vil
aktivt engagere sig i
mindst tre internationale arbejdsgrupper
relateret til good
governance i regi af
Europarådet, EU, int.
idrætsorganisationer
el. lign.

deltagersurvey og udarbejder
en evalueringsrapport efter
hver Play the Gamekonference. Mindst 75 % af
respondenterne skal udtrykke
høj eller meget høj tilfredshed
med arrangementets indhold
og relevans.
a
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grupper relateret til good
governance i regi af Europarådet, EU, int. idrætsorganisationer el. lign.

