
 

 

DAGSORDEN 

 

 

Bestyrelsesmøde 3/2021 

9. september 2021, kl. 15.00-17.30 

ADD, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 

 

 

 
0. Godkendelse af dagsordenen (Beslutning) 

1. Forretningsorden for forskningsudvalget (Beslutning) 

2. Arbejdspladsvurdering (Orientering) 

3. Ansættelse af ny direktør (Beslutning) 

4. Økonomi (Beslutning) 

5. ADD’s internationale samarbejde (Drøftelse) 

6. Meddelelser (Orientering) 

7. Evt. 
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Bestyrelsesmøde 3/2021  

9. september 2021  

Dagsordenpunkt 1 

 

 

Forretningsorden for forskningsudvalget 

Beslutning  

 

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen godkender ændringerne foreslået til forskningsudvalgets 

forretningsordenen.  

 

Baggrund  

På seneste bestyrelsesmøde foreslog bestyrelsen ud fra et good governance synspunkt, at der i 

forskningsudvalget fremadrettet skulle kunne sidde 1-2 eksterne medlemmer. Det blev besluttet, at lade 

forskningsudvalget drøfte dette og efterfølgende komme med sin indstilling til bestyrelsen.  

Forskningsudvalget har besluttet at bakke op om bestyrelsens forslag og indstiller dermed, at der 

fremadrettet kan side eksterne medlemmer i ADD’s forskningsudvalg. For at beslutningen kan effektueres, 

kræver det, at bestyrelsen godkender en tilføjelse i §1 ”Forskningsudvalgets sammensætning” i 

forskningsudvalgets forretningsorden.  

 

Bilag 

Bilag 1: Forskningsudvalgets forretningsorden i Anti Doping Danmark  
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Dagsordenpunkt 2 

 

 

Arbejdspladsvurdering 

Orientering 

 

 

Baggrund  

Sekretariatet har i 2021 fået foretaget en arbejdspladsvurdering (APV) blandt hhv. de sekretariatsansatte og 

fitnesskonsulenterne og dopingkontrollanterne. De vigtigste resultater vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet 

af medarbejderrepræsentanterne i arbejdsmiljøudvalget. Bilagene med de samlede resultater forudsættes 

ikke læst, men giver bestyrelsen mulighed for at orientere sig yderligere i resultaterne efter behov og 

interesse. Seneste APV blandt de sekretariatsansatte blev gennemført i 2018, som er fulgt op af årlige 

pulsmålinger på udvalgte parametre i 2019 og 2020, mens det er første gang, at der gennemføres en APV 

blandt fitnesskonsulenterne og dopingkontrollanterne. 

ADD har i 2021 indført yderligere spørgsmål vedr. krænkende adfærd i APV’en, for at sikre afdækning af 

mulighed for håndtering af problemer med dette. Sekretariatet har desuden udarbejdet en tilføjelse i 

Personalepolitikken vedr. procedurerne i tilfælde af, at sådanne sager opstår. Et element i proceduren ved 

krænkende adfærd er, at medarbejderrepræsentanterne i arbejdsmiljøudvalget får mandat til at gå til 

bestyrelsen, hvis ledelsen er part i en sag eller ikke håndterer sagen tilfredsstillende. 

I APV’en gennemført i 2021 har sekretariatet endvidere tilføjet spørgsmål vedr. både det fysiske og psykiske 

arbejdsmiljø, der går specifikt på perioden med hjemsendelse under Corona.  

 

 

Bilag 

Bilag 2: APV blandt sekretariatsansatte – fysisk arbejdsmiljø 

Bilag 3: APV blandt sekretariatsansatte – psykisk arbejdsmiljø  

Bilag 4: APV blandt fitnesskonsulenter – psykisk arbejdsmiljø.  

Bilag 5: APV blandt dopingkontrollanter – psykisk arbejdsmiljø. 

Bilag 6: Personalepolitik – afsnit om krænkende adfærd   
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Dagsordenpunkt 3 

 

 

Ansættelse af ny direktør  

Beslutning 

 

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter 

1. at konstituere vicedirektør, Kim Højgaard Ravn, som direktør pr. 11. oktober 2021 

2. overordnede linjer for profil og stillingsopslag til stillingen som direktør 

3. sammensætningen af et ansættelsesudvalg 

4. omfanget af evt. involvering af ekstern bistand i processen. 

 

Baggrund  

Ad 1: ADD’s direktør, Michael Ask, har opsagt sin stilling per 1. november 2021. Det anbefales på den 

baggrund at konstituere vicedirektør, Kim Højgaard Ravn, som direktør fra og med den 11. oktober 2021, og 

indtil direktørstillingen i ADD er besat med en permanent ansættelse. Det vil give den afgående direktør 

mulighed for at fokusere på at lukke ned og overdrage sin viden og opgaver, afvikle udestående ferie, mv. 

frem mod den 1. november. Den konstituerede direktør overtager i konstitueringsperioden direktørens 

ansvar og forpligtelser jf. ADD’s direktionsinstruks, hvilket bl.a. giver ADD mulighed for fortsat at agere og 

fungere fuldt ud. Opgaver af strategisk eller politisk karakter og evt. øvrige større anliggender afstemmes 

som altid med formanden og/eller bestyrelsen efter behov. 

Ad 2: Den afgående direktør har på baggrund af input fra bestyrelsesformanden udarbejdet et udkast med 

de overordnede linjer til profil og stillingsopslag til direktørstillingen, som bestyrelsen på mødet kan drøfte, og 

som foreslås færdiggjort og endeligt formuleret af ansættelsesudvalget. 

Ad 3: Bestyrelsen skal nedsætte et ansættelsesudvalg. Sekretariatet foreslår, at udvalget hovedsageligt 

udgøres af bestyrelsesmedlemmer, men at medarbejderne er repræsenteret i ansættelsesudvalget og 

dermed også i den endelige udarbejdelse af profil og stillingsopslag i lighed med processen for ansættelsen 

af direktøren i 2015, for derved at kunne bidrage med viden og indsigt i ADD’s organisation og 

medarbejdergruppe, opgaver, muligheder og udfordringer set fra medarbejdergruppens perspektiv. 

Ad 4: Bestyrelsen skal på mødet desuden beslutte, i hvilket omfang der er behov for evt. ekstern hjælp og i 

så fald til hvilke dele af ansættelsesprocessen med for eksempel screening og udvælgelse af kandidater, 

afvikling af samtaler, og lign. Ved den seneste direktøransættelse i 2015, forestod Mercuri Urval processen, 

hvilket ADD betalte 320 t.kr. for. Der er ikke taget højde for evt. omkostninger til ekstern konsulentbistand til 

direktøransættelsen i den foreliggende budgetrevidering, hvorfor evt. omkostninger hertil vil påvirke årets 

resultat tilsvarende.  
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Bilag 

Bilag 7: Udkast til stillingsopslag som direktør i ADD.  

Bilag 8: Direktionsinstruks 
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Dagsordenpunkt 4 

 

 

Økonomi 

Beslutning  

 

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen 

1. tager orienteringen om dialogen med revisoren vedr. funktionsadskillelsen i ADD til efterretning.  

2. tager orienteringen om ADD’s halvårsregnskab 1H21 til efterretning.  

3. drøfter og vedtager det reviderede budget for 2021.  

 

Baggrund  

4.1: Funktionsadskillelse 

Som opfølgning på seneste bestyrelsesmøde har sekretariatet afholdt et møde med revisoren, EY, om 
bemærkningen i revisionsprotokollatet vedr. manglende funktionsadskillelse. Revisoren oplyste, at 
procedurerne i sekretariatet er fornuftige og godt beskrevet i ADD’s anvisningspolitik. Problemet med 
manglende funktionsadskillelse er ikke relateret til arbejdsgangene i ADD. Bemærkningen i protokollatet 
henviser til den del af processerne, der er udliciteret til DIF. Den manglende funktionsadskillelse går på, at 
ADD’s controller i DIF både kan oprette og ændre betalinger og kreditorers oplysninger. Revisoren vil fra og 
med næste protokollat præcisere, hvor begrænsningerne vedrørende funktionsadskillelse optræder. 
Revisoren vurderer, at dels denne præcision i fremtidige protokollater, dels set ud fra en risikobetragtning, 
samt set i lyset af at det vil kræve uforholdsmæssig mange ressourcer at etablere end endnu mere effektiv 
funktionsadskillelse, at det ikke vil være proportionalt at ændre på den nuværende organisering alene med 
yderligere funktionsadskillelse for øje. Sekretariatet uddyber på mødet drøftelserne med revisor efter behov.  

 

4.2 og 4.3: Halvårsregnskabet 1H21 og revideret budget 2021 

Resultatet  

• Regnskabet udviser et resultat for perioden på 551 t.kr. mod -700 t.kr. budgetteret og dermed en 
positiv afvigelse på 1.251 t.kr. Det reviderede budget for året udviser et forventet resultat på -324 
t.kr. Det betyder, at egenkapitalen forventes nedbragt fra 2,1 mio. kr. ved årets begyndelse til 1,8 
mio. kr. ved udgangen af 2021.  

 

Indtægter 

• Indtægterne har i perioden beløbet sig til 13.537 t.kr. mod 14.318 t.kr budgetteret, som udgør en 
negativ afvigelse på 781 t.kr. For året samlet set er forventningen, at indtægterne bliver 42 t.kr. 
mindre end oprindeligt budgetteret. Dette dækker dog over større ændringer på de forskellige linjer, 
som vil blive behandlet nedenfor. 
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• Bestilte dopingkontroller (0.04) 
Corona-situationen har medført flere aflyste idrætsarrangementer og dermed mange aflysninger af 

bestillinger og ændringer i antallet af bestilte prøver. I forhold til sidste budgetændring sænkes 

budgettet som konsekvens heraf yderligere med 278 t.kr. siden seneste revidering, så 

forventningerne til indtægterne for året nedskrives med 416 t.kr. i alt. Det medfører også færre 

omkostninger til dopingkontrollanter, analyser og MODOC. 

 

• Øremærket driftstilskud 2021/2022 (0.07) 

ADD har modtaget et øremærket driftstilskud fra Kulturministeriet på 576 t.kr. Budgettet er ændret 

som konsekvens heraf.  

 

• Tilskud WADA 

WADA har bevilget ADD 118 t.kr. til afholdelse af analyseomkostninger i forbindelse med et forsøg 

vedr. Corona-vacciners eventuelle påvirkning af en dopingprøve. Denne indtægt modsvares af en 

omkostning på samme beløb under linje 3.7 ”Idræt, analyser” i regnskabet. WADA støttede i 2020 to 

projekter i ADD: Et projekt vedr. testosteron og efedrin. Testosteronprojektet har WADA tildelt ADD 

10 t.kr. mere end budgetteret med. Og til det andet projekt modtager ADD resten af projektbevilling i 

2H21, hvorfor der budgetteres med en indtægt på 66 t.kr. Derfor hæves budgettet for linjen med i alt 

194 t.kr. 

 

Omkostninger  

• Administration og ledelse (2)  

- Gager  

Det foreslås, at budgettet sænkes med 135 t.kr. ifht. sidste budgetrevidering, så der tages højde 

for direktørens fratrædelse per 1. november og de afledte økonomiske konsekvenser heraf. 

 

• Idræt (3) 

- Dopingkontrollanter (1.163 t.kr. mod 1.389 t.kr. budgetteret) 

Den positive afvigelse (226 t.kr.) skyldes, at der er gennemført 5% færre prøver i ADD’s eget 

kontrolprogram end budgetteret, herunder færre in-competition prøver, der tager længere tid at 

opsamle end whereabouts-prøver, og færre bestilte prøver end budgetteret med. Antallet af 

prøver i eget program forventes indhentet over året, hvorfor budgettet kun sænkes med 

yderligere 49 t.kr. siden forrige revidering af budgettet, så budgettet for året nedsættes med 149 

t.kr. 

  

- Kompetenceudvikling (49 t.kr. mod 168 t.kr. budgetteret) 

Den positive afvigelse (119 t.kr.) skyldes, at seminariet for dopingkontrollanter og 

fitnesskonsulenter, der skulle være afholdt i 2. kvartal, er udskudt til 3. kvartal grundet Corona.  

 

- Forebyggelse (materialer og udstyr) (11 t.kr. mod 263 t.kr. budgetteret) 

Den positive afvigelse (252 t.kr.) skyldes, at udviklingen af en række e-læringsmoduler er 

forsinket. Disse bliver udviklet i år, men omkostningen falder senere på året end forventet. Det 

har derudover vist sig, at udviklingen af et e-læringsmodul er blevet overflødigt, hvilket medfører 

en besparelse. Forsinkelsen af e-læringsmodulerne medfører endvidere en besparelse på 

hosting på e-læringsplatformen. Slutteligt er en pulje øremærkede aktiviteter i forbindelse med 

Skole OL ikke blevet anvendt i år grundet Corona. Disse ændringer medfører en samlet 

besparelse på 94 t.kr., som budgettet er yderligere nedskrevet med for året.  

 

- Analyse (2.059 t.kr. mod 2.557 budgetteret) 
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Den positive afvigelse (498 t.kr) skyldes, at der er udført færre in-competion-test og -analyser, 

der er væsentligt dyrere end out-of-competition-analyser, end forventet. Det skyldes, at der har 

været færre konkurrencer grundet Corona. De udestående tests gennemføres senere på året. 

Linjen skal som konsekvens af vaccineprojektet støttet af WADA hæves med 118 t.kr. Linjen 

skal dog tilsvarende nedskrives, da forventningen til bestilte prøver er nedjusteret. I alt 

nedskrives linjen med 29 t.kr. siden sidste budgetrevidering, hvorfor linjen for året sænkes med 

156 t.kr.  

 

- NAPMU-samarbejde (0 t.kr. mod 165 t.kr. budgetteret) 

Den negative afvigelse (-165 t.kr.) skyldes periodisering. Fakturaen er først kommet i 3Q.  

 

• Fitness og Folkesundhed (4)  

- Fitnesskonsulenter (1.094 t.kr mod 1.361 t.kr. budgetteret) 

Den positive afvigelse (267 t.kr) modsvares af budgetrevideringen tidligere på året (-183 t.kr.). 

Den resterende afvigelse forklares af, at der ikke har været nogle besøg i første halvår på 

politiskoler eller politistationers træningsfaciliteter grundet Corona. Budgettet foreslås som 

konsekvens heraf sænket med 28 t.kr. Den resterende afvigelse skyldes, at nogle af 

fitnesskonsulenterne ikke har fået indberettet kørsel for maj og juni, hvorfor omkostningen 

forventes at falde i 3Q. Det vil blive indskærpet over for de pågældende fitnesskonsulenter, at 

dette fremover skal ske rettidigt. 

- Dopingkontroller (50 t.kr. mod 96 t.kr. budgetteret) 

Den positive afvigelse (46 t.kr.) skyldes, at der ikke er taget højde for, at fitnesscentrene i de 

første fire måneder af året var lukket, hvorfor der ikke har været omkostninger til MODOC. Som 

konsekvens heraf skal budgettet sænkes. På linjen er der dog indlagt en omkostning til udvikling 

af MODOC, således systemet bliver mere effektivt, hvilket bekoster sig til 32 t.kr., som dækkes 

af det øremærkede driftstilskud. På linjen medfører dette, at budgettet samlet foreslås sænket 

med 21 t.kr.  

- Analyse (124 t.kr. mod 352 t.kr. budgetteret)  

Den positive afvigelse (228 t.kr) skyldes nedlukningen i første halvår i fitnesscentrene. Budgettet 

blev sænket ved seneste revidering, men sænkes med yderligere 96 t.kr. for at tage højde for, at 

der ingen aktivitet var i 1. kvartal. 

 

Kommunikation og IT (5) 

- Intern kommunikation og informationssikkerhed (479 t.kr. mod 414 budgetteret) 

Den negative afvigelse (65 t.kr.) modsvares af beløbet, som budgettet blev revideret med ved 

seneste revidering. Sekretariatet foreslår, at budgettet for linjen hæves med 51 t.kr. i tillæg til de 

62 t.kr., budgettet blev hævet med ved sidste revidering. De øgede midler tænkes anvendt til at 

styrke ADD’s sikkerhed på flere områder. Bl.a. via bedre mulighed for krypteret dialog med 

udøvere og fitnesscentre, så ADD fx kan sende krypteret post direkte til e-boks. Derudover til 

overvågning af sikkerhedsniveauet samt sikring af implementering af løbende opdateringer og 

ændringer fra Microsoft med betydning for sikkerheden omkring ADD’s data. 

 

 

• Internationalt samarbejde (7) 

- Møder og rejser (0 t.kr. mod 40 t.kr. budgetteret) 

Den positive afvigelse (40 t.kr.) skyldes ingen rejseaktivitet grundet Corona. Budgettet foreslås 

korrigeret med dette beløb.  

 

• Efterforskning og sagsbehandling (8) 

- IT (75 t.kr. mod budgetteret 145 t.kr.)  
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Den positive afvigelse (70 t.kr.) skyldes en periodiseringsafvigelse. Det har vist sig, at prisen for 

hotlinen ”Stopdoping” bliver lavere i år end den plejer, hvorfor budgettet foreslås sænket med 28 

t.kr.  

 

• National platform mod matchfixing (9) 

- IT (0 t.kr. mod 88 t.kr.) 

Den positive afvigelse (88 t.kr.) skyldes, at ADD’s to hotlines vedr. hhv. doping og matchfixing 

fremover kan drives fra den samme tekniske platform, hvorfor omkostningen til ”stopmatchfixing” 

bortfalder. Budgettet foreslås derfor sænket med 88 t.kr.   

 

Bilag 

Bilag 9: Halvårsregnskab 1H21 og revideret budget 2021.  
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Dagsordenpunkt 5 

 

 

ADD’s internationale samarbejde 

Drøftelse  

 

 

Indstilling  

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen drøfter ADD’s linje på det internationale område.  

 

Baggrund  

På forrige bestyrelsesmøde blev det besluttet, at bestyrelsen skal tage en drøftelse af ADD’s strategiske 

tilgang til det internationale antidopingarbejde i fremtiden.  

Relateret til en sådan drøftelse, indgår sekretariatet aktuelt i et arbejde med at opdatere The Copenhagen 

Declaration, der blev formuleret i 2016 i forbindelse med et NADO Leaders Group-møde, og som har udgjort 

et retningsgivende referencedokument for ADD’s og flere andre nationale antidopingorganisationers arbejde 

på det internationale område. 

Sekretariatet giver forud og som afsæt for drøftelsen en overordnet indføring i den aktuelle og de seneste 

års udvikling i det internationale samarbejde på antidopingområdet. 

 

Bilag 

Bilag 10: The Copenhagen Declaration 
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Dagsordenpunkt 6 

 

 

Meddelelser 

Orientering  

 

 

Baggrund  

Sekretariatet orienterer løbende bestyrelsen om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer og 

vil på mødet orientere om aktuelle forhold. Bestyrelsen kan på mødet rejse spørgsmål til aktuelle aktiviteter 

siden seneste bestyrelsesmøde og statusrapporten for 2021. Statusrapporten tager udgangspunkt i målene 

opstillet i ADD’s rammeaftale med Kulturministeriet for 2019-2022.  

 

Bilag 

Bilag 11: Statusrapport 2021 

Bilag 12: Kvartalstabeller 2021. 

 

 

 

 


