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Årets Frivilligpriser  
 
 

Årets Frivilligpriser består af en individuel pris, som kan tildeles en eller flere frivillige – Årets Fri-
villig, og en kollektiv pris, der kan tildeles et kommunalt eller statsligt frivilligberedskab – Årets 
Frivilligberedskab. 
 
Priserne, som blev uddelt første gang for 2003, er indstiftet af Frivilligenheden, der blev nedsat som 
følge af den politiske aftale om redningsberedskabet for perioden 2003-2006 med henblik på at nå 
det overordnede politiske mål for frivilligområdet: at anvendelsen af frivillige inden for det samlede 
redningsberedskab blev øget i de følgende år. Frivilligenheden, der afsluttede sit arbejde den 31. 
august 2004, blev afløst af Frivilligkontaktudvalget, der bl.a. har til opgave at videreføre uddelingen 
af Årets Frivilligpriser. Frivilligkontaktudvalget består af repræsentanter fra Forsvarsministeriet 
(formand), Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnskommandoen, KL, Københavns- og Frederiksberg 
Kommuner, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Beredskabsforbundet og Hjemmevær-
nets Landsråd. 
 
Formålet med uddelingen af Årets Frivilligpriser er for det første at påskønne det store arbejde og 
den indsats, som udføres af både frivilligberedskaberne og de enkelte frivillige. Det er endvidere 
hensigten med priserne, at de kan medvirke til at støtte op om den operative anvendelse af frivillige 
i redningsberedskabet og generelt skabe øget opmærksomhed omkring frivilligområdet.  
 
Frivillige i redningsberedskabet, Beredskabsforbundet, kommunalbestyrelser og lønnet personel in-
den for såvel det kommunale som statslige redningsberedskab kan indstille individuelle frivillige el-
ler et redningsberedskab til Årets Frivilligpriser. Frivilligkontaktudvalget vurderer de indkomne 
indstillinger og fungerer som priskomité for Årets Frivilligpriser.  
 
Prisen som Årets Frivillig tildeles en (gruppe af) frivillig(e), der i det forløbne år har ydet en helt 
særlig indsats i forbindelse med afgrænsede hændelser eller som har ydet en bemærkelsesværdig 
indsats for generelt at skabe opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige i redningsberedskabet.  
 
Prisen som Årets Frivilligberedskab tildeles et kommunalt eller statsligt redningsberedskab, der i 
det forløbne år har ydet en helt særlig indsats, enten i forbindelse med afgrænsede hændelser eller 
som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for generelt at skabe opmærksomhed omkring anven-
delse af frivillige i redningsberedskabet.  
 
Prismodtagerne bør fremstå som gode og forbilledlige eksempler på frivillige og frivilligberedska-
ber og dermed kunne udgøre en inspiration for andre. Tildelingen af Årets Frivilligpriser bør samti-
dig set over en flerårig periode afspejle frivilligområdets forskelligartethed.  
 
Frivilligkontaktudvalgets medlemmer afgiver inden udgangen af december måned deres indstillin-
ger til sekretariatet. Ved ordinært møde i januar-februar måned drøfter udvalget de indkomne ind-
stillinger og udpeger modtagerne af Årets Frivilligpriser. Priserne uddeles herefter i marts-april må-
ned.  
 
Indstillingerne bør indeholde de i indstillingsskemaerne skitserede oplysninger:    


