
DANSKERISIKORÅDGIVERE  •   info@danskeris ikoraadgivere.dk  •   Telefon 93 99 84 00  •   www.danskeris ikoraadgivere.dk

FORENINGSNYT

DR-SIKKERHEDSPRIS 2023
 
Danske Risikorådgivere uddeler hvert år risikostyringsprisen til en 
person, der har gjort et godt stykke arbejde for at fremme risikostyring-
stanken i sin kommune, region, styrelse eller sin virksomhed. 
Modtageren af prisen vil modtage en check på 15.000 kroner.

Kære medlem

Nu har du igen muligheden for at indstille én kandidat til modtagelse af 
årets sikkerhedspris, som overrækkes på foreningens årskonference den 
27-28. april 2023.

HVEM ER INDSTILLINGSBERETTIGEDE?

Foreningens medlemmer kan indstille øvrige medlemmer i foreningen – 
herunder også repræsentanter for virksomheder eller interesse- 
organisationer, der er ligeværdige medlemmer af foreningen. Bestyrelsens 
medlemmer kan ikke indstilles.

KRITERIER FOR TILDELING

Mere end ét af følgende kriterier skal være opfyldt for at komme i be-
tragtning til årets Sikkerhedsnål:

• At kandidaten har gjort noget særligt til fremme af risikostyringstank 
 en i sin kommune, region, styrelse eller i sin virksomhed.

• At kandidaten har bidraget til udvikling af risikostyring generelt.

• At kandidaten har bidraget til at udvikle risikostyring specielt enten   
 ved at:

 1. Skabe nye projekter, der enten ikke er set før eller har givet nye  
  og overraskende resultater

 2. Udvikle nye og anderledes tilgange til rollen som risikorådgiver

 3. Producere ny viden, som andre kan drage nytte af

 4. På særlig vis have markeret sig i debatten i diverse medier for at  
  bringe budskabet om aktiv risikorådgivning videre

 5. Formidle eller videreudvikle risikostyring som begreb eller idé, der  
  har udviklet området.

BEDØMMELSESUDVALG OG OVERRÆKKELSE

Bestyrelsen vurderer de indkomne forslag og beslutter tildeling af årets 
pris.

Sikkerhedsnålen bliver overrakt i forbindelse med generalforsamlingen den 
27. april 2023 på Hotel Comwell Koldning..

Motiverede indstillinger sendes til foreningen på info@danskerisikoraad- 
givere.dk - senest onsdag den 1. marts 2023.

Indstillinger til prisen sendes til 
info@danskerisikoraadgivere.dk 

senest onsdag den 1. marts
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