
Under 2012 anordnade Cepol 112 aktiviteter, bl.a. 
internatkurser och internetutbildning.  Denna 
omfattande verksamhet bidrog till att Cepol kunde 
nå målet att Cepols nätverk ska fungera som en 
europeisk plattform för polisutbildning av högsta 
internationella standard.

Antalet kategorier minskades jämfört med 
tidigare år för att öka djupet och hållbarheten. 
Cepol kunde också för de flesta kategorier 
erbjuda en uppsättning aktiviteter i form av 
klassrumsaktiviteter (kurser, seminarier och 
konferenser), e-utbildning (internetseminarier och 
e-utbildningsmoduler), gemensamma kursplaner 
och det europeiska utbytesprogrammet för poliser. 

Arbetsprogrammet 2012 utarbetades med stor 
omsorg av Cepol med bidrag från intressenterna. 
Det ledde till att många nya verksamheter, de 
flesta med koppling till EU:s policycykel, kunde 
genomföras 2012. Nästan en tredjedel av all 
verksamhet under 2012 hade i själva verket sin 
grund i policycykeln. Balansen i verksamheten 
fastställdes med utgångspunkt i behoven hos 
medlemsstaterna och andra intressenter, t.ex. EU:s 
byråer. Kurser med anknytning till grundläggande 
och mänskliga rättigheter ingår som ett centralt 
inslag i en gemensam europeisk poliskultur.

På vissa verksamhetsområden gick ut-
vecklingen kraftigt framåt under 2012. Det 
gällde t.ex. e-utbildning och det europeiska 
utbytesprogrammet för poliser, där både del-
tagandet och antalet erbjudna aktiviteter ökade.

Som ett led i insatserna för att erbjuda med-
lemsstaterna utbildningsverktyg samordnade 
Cepol uppdateringar av sex av sina gemensamma 

kursplaner. Cepol slutförde också utarbetandet av 
Sirenehandboken, som användes för att utbilda 
lärarna i ämnet.

Överlag var tillfredsställelsen med Cepols 
verksamhet fortfarande hög – 93 procent uppgav 
att de var mycket nöjda eller nöjda med de 
aktiviteter de deltagit i. 

Cepols elektroniska nätverk (e-Net) fortsatte att 
fungera som plattform för att stödja kontinuerligt 
lärande. Antalet e-Net-användare har ökat avsevärt 
sedan starten, från 207 användare 2007 till mer än 
13 000 användare i slutet av 2012.
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Viktiga siffror 2012

6 019 deltagare

842 lärare

112 kurser, seminarier, 
konferenser och 
internetseminarier

93 % nöjda deltagare
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Cepols arbetsprogram

Utbildningsverksamheten 
består av

•	kurser,
•	seminarier,
•	konferenser,
•	internetseminarier,
•	e-utbildningsmoduler.

Cepol erbjuder dessutom 
utbildningsexperter för 
gemensamma kursplaner 
i medlemsstaterna och 
virtuella kunskapsbaser för att 
främja praktikgemenskaper 
och därmed underlätta 
informationsutbyte.
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FOKUS PÅ INLÄRNING

Cepol genomförde 112 utbildningsaktiviteter 2012, som organiserades 
tillsammans med och av partner i medlemsstaterna. 

Utbildningen omfattade tolv kategorier och hade fler deltagare än tidigare år. 
Andelen nöjda deltagare var fortfarande över 90 procent.

E-utbildning

E-utbildning gör det möjligt för Cepol att öka 
tillgången till kunskap om centrala frågor i anslutning 
till brottsbekämpningssamarbete. Efter den 
framgångsrika starten 2011 var ett centralt mål för 
arbetsprogrammet 2012 att vidareutveckla och 
förstärka Cepols utbud av e-utbildning, i enlighet 
med det strategiska målet att vidareutveckla 
e-utbildningssystemen och underlätta tillgången 
till dem. Vid utgången av 2012 bestod Cepols 
e-utbildningsutbud av internetbaserade moduler, 
webbinarier och praktikgemenskaper på internet. 
Under 2012 hade e-utbildningsverksamheten 
fler deltagare än klassrumsverksamheten 
(3 628 deltagare i e-utbildning jämfört med 
2 098 deltagare i klassrumsundervisning).



Forskning och vetenskap

Cepol arbetar för att höja profilen för 
polisvetenskap i Europa och överbrygga klyftan 
mellan operativt polisarbete och akademiska 
studier och analyser. Cepol inser att vetenskap 
och forskning kommer att spela allt större 
roll för utbildning och polisarbete – inklusive 
brottsbekämpningssamarbete – och har därför 
ställt upp det strategiska målet att Cepol ska 
utvecklas till en europeisk kunskapsbas för polisiär 
verksamhet, där de senaste forskningsrönen 
får genomslag i polisiära strategier och forskare 
informeras om kraven från poliser runtom i Europa. 

Under 2012 utkom två nummer av European police 
science and research bulletin. Dessutom hölls för 
tionde gången den årliga europeiska konferensen 
för polisiär forskning och vetenskap (European 
Police Research and Science Conference) vid 
École Nationale Supérieure de la Police, med 
stöd av det spanska inrikesministeriet, den tyska 
och den österrikiska polisakademin och Interpol. 
Konferensen lockade över 100 polisforskare, 
vetenskapsmän, poliser och pedagoger.

Det europeiska utbytesprogrammet 
för poliser

Det europeiska utbytesprogrammet för poliser 
startades 2011 som ett fyraårigt pilotprogram 
från 2011 till 2014. Programmet finansieras helt 
och hållet genom Cepols budget. Under 2012 

Nyckelfakta

Från 21 medlemsstater: Från 12 medlemsstater: Från 25 medlemsstater och

160 deltagare i det allmänna 
utbytesprogrammet

18 deltagare 
i chefsprogrammet

7 länder inom den europeiska grann-
skapspolitiken och på västra Balkan:

115 deltagare i 7 studiebesök

92 %  nöjda deltagare
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Utbytesprogrammet 2012: fördelning på verksamheter

kunde sammanlagt 293 poliser och experter 
från 25 medlemsstater och sju från länder inom 
den östliga dimensionen av den europeiska 
grannskapspolitiken och på västra Balkan 
delta i programmet. Andelen nöjda deltagare 
i programmet 2012 uppgick till 92 procent.

Utbytesprogrammet består av bilaterala utbyten 
mellan högre polismän, experter, lärare och 
chefer, samt studiebesök för grupper. Programmet 
uppfyller ett av Cepols centrala mål genom att 
bidra till utvecklingen av en gemensam poliskultur, 
eftersom utbyten ökar förståelsen för olika kulturer, 
motverkar fördomar och river hinder.

Tillgängliga e-utbilningsmoduler

•	 It-brottslighet

•	 Europol

•	 Könsrelaterat	våld

•	 Schengen

•	 Engelska	för	poliser:	ett	virtuellt	besök	
på en polisstation

•	 Engelska	för	poliser:	etik	och	
förebyggande av korruption

•	 Lissabonfördraget	

•	 Gemensamma	utredningsgrupper

•	 Sirene

•	 Kunskapsmiljön	för	det	europeiska	
utbytesprogrammet för poliser

•	 Cepols	syn	på	undervisning	och	
utbildning på internet

•	 Närpolisverksamhet	för	förebyggande	
av radikalisering och terrorism (CoPPRa)

Praktikgemenskaper

Cepol stödjer följande plattformar för 
praktikgemenskaper:

•	 Plattform	för	Sirene-användare

•	 Plattform	för	pedagoger

•	 Plattform	med	kunskapsbaser	för	
polisiär verksamhet och tillgång till 
Cepols webbinarier

•	 Plattform	för	nationella	kontaktpunkter

•	 Plattform	för	e-Net-förvaltare

•	 Plattform	för	gemensamma	kursplaner



ORGANISATORISKA 
FRÅGOR
Cepol fortsatte med sitt förändringsprogram för att 
säkra en rationaliserad och effektiv styrning, och de 
viktigaste resultaten är att förvaltningskostnaderna 
minskat och att större resurser ägnas åt Cepols 
kärnverksamhet.    

DIREKTÖR

Förste sekreterare

Avdelningen för undervisning, 
vetenskap, forskning och utveckling

Enheten för 
program- och 

projektförvaltning
Utbildningsenheten Ekonomienheten

Verksamhetstjänster

Räkenskapsförare

Internkontroll

Externa förbindelser

Kvalitetsstyrning/
Uppgiftsskydd

Stöd för 
verksamhetstjänster

Informations- och 
kommunikationsteknik

Upphandling och 
förvaltning av tillgångar

Personalförvaltning

Stöd och assistans till 
ledningen

Planeringsansvarig

Vetenskap, forskning  
och utveckling

Kommunikation och pr

Nyckeltal 2012 Mål 2012
Resultat  

2012
Resultat  

2011

Overall customer satisfaction 
(with activities) 

91 % 93 % 93 %

Genomförande av planerad 
verksamhet (årligt arbetsprogram) 

Aggregerade uppgifter:
•	Antagna	gemensamma	kursplaner
•	Genomförda	verksamheter
•	Antagna	e-utbilningsmoduler
•	Inledda	strategiska	initiativ
•		Genomförda	styrkort	för	rättsliga	

och inrikes frågor

95 % 99 % Ej tillämpligt

Utnyttjande av årlig budget 
(avdelningarna 1, 2 och 3)

A1: 95 %
A2: 95 %
A3: 80 %

A1: 100 %
A2: 99 %
A3: 91 %

(totalt: 95 %)

A1: 97 %
A2: 96 %
A3: 79 %

(totalt: 88 %)

Resursförvaltning

Som ett tydligt erkännande av Cepols förbättrade 
resultat de senaste åren beviljades fler tjänster 
2012, vilket gjorde det möjligt att bilda tre enheter 
som ytterligare förstärkte den organisatoriska 
kapaciteten.

Budgetgenomförande och budgetförvaltning

Cepols driftsbudget för 2012 uppgick till 
8,45 miljoner euro.

Upprätthålla och övervaka kvaliteten

Under 2012 genomgick Cepol fyra huvudsakliga revisioner. Ingen av 
revisionerna gav anledning till några väsentliga iakttagelser. 

Cepol tillämpade för tredje året sitt system med balanserade styrkort, där 
resultaten kopplas till strategiska mål och genomförandet av den fleråriga 
strategiska planen för 2010–2014. Nyckeltal identifierades för 2012 och sågs 
över med jämna mellanrum, och rapporter lämnades till Cepols ledning och 
styrelse. Under 2012 nåddes de flesta mål, och goda framsteg gjordes jämfört 
med 2011 års resultat.

95,1
88,0

82,1

65,666,5

(*) Procentsatsen för 2012 baseras på de preliminära uppgifterna 
per den 31 december 2012. Den förväntas öka successivt till följd 
av utnyttjandet av de överförda anslagen till utgången av 2013, 
när den slutliga utnyttjandegraden finns tillgänglig.
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(*)Totalt budgetutnyttjande i procent 

Anslagna budgetutgifter per avdelning 2012

Avdelning 1:
3 471 627 euro
Avdelning 2:
427 000 euro
Avdelning 3:
4 494 000 euro

CEPOL House, Bramshill,  
Hook, Hampshire, RG27 0JW, Storbritannien. 
Tfn: +44 (0)1256 6022668
www.cepol.europa.eu
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