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Kjenner du noen kandidater til
Akan-prisen 2017?
Vi vet at virksomheter over hele landet arbeider systematisk og godt med å
forebygge rus- og avhengighetsproblemer. Fordi du møter mange av dem i ditt
daglige arbeid, og vi kun når en brøkdel, ber vi om din hjelp til å finne kandidater
til årets Akan-pris.

Vi legger opp til følgende prosess:
Aktivitet
Innspill til kandidater
Akan kompetansesenter gjennomgår kandidatene og velger finalister
Valg av vinner
Utdeling av Akan-prisen 2017 ifm Akan-dagene

Frist
02. okt.

20. nov.

Jury: Akan kompetansesenters styre.
Minimumskriterier for å få prisen:
• Rusforebyggende arbeid er en del av virksomhetens systematiske HMS-system.
• Partsforankret rusmiddelpolicy/kjøreregler som er kjent og etterleves i praksis.
Hva innebærer det å vinne prisen?
• En flott anerkjennelse til ledelse og ansatte i virksomheten med tanke på at de har lykkes med
det rusforebyggende arbeidet, noe som vil være positivt for det interne arbeidsklimaet.
• Virksomheten løftes fram som et godt eksempel, et forbilde for andre virksomheter i samme eller
andre bransjer. God mulighet til å si noe om effektive tiltak som andre kan lære av og implementere.
• Unik mulighet til å profilere at virksomheten er opptatt av en helsefremmende og inkluderende
bedriftskultur. Presseomtale som bidrar til å styrke virksomhetens omdømme.
Tidligere vinnere
Årlig utdeling siden Freia vant prisen første gang i 1996.
Vinnerne de siste fem årene:
2016
Porsgrunn kommune
2015
SAS Ground Handling Services
2014
ABC-Bakken barnehage
2013
Tollregion Oslo og Akershus
2012
Veidekke ASA
Praktisk informasjon
I forbindelse med prisutdelingen vil vinneren bli bedt om å fortelle om sin virksomhet og hvordan de
gjennomfører sitt rusforebyggende arbeid. Det vil være 250-300 tilhørere fra norsk arbeidsliv i tillegg
til presse.
Forslag til kandidater sendes på e-post til akan@akan.no med følgende informasjon:
• Bedriftens navn
• Forslagsstillers navn og kontaktdata
• Informasjon om hvorfor virksomheten er en verdig vinner
Merk e-posten: Kandidat til Akan-prisen 2017. Frist: så raskt som mulig, senest 02. okt.
Vi ser fram til å motta ditt forslag!

