
Resumé af årsberetningen 
for 2014

Cepol er et EU-agentur, som har til formål at uddanne politifolk 
og navnlig at styrke de europæiske retshåndhævende organers 
kapacitet til at imødegå nye trusler, især med fokus på trusler 
med en europæisk eller grænseoverskridende dimension.

Cepol udvikler sin række af aktiviteter ud fra vurderingen 
af sikkerhedstrusler og medlemsstaternes behov. I fuld 
overensstemmelse med de europæiske institutioners strategiske 
vejledning udvikler Cepol relevante læringsaktiviteter.

2014 viste sig at blive et udfordrende år for agenturet. Cepol 
opnåede ikke blot de mål, der var fastsat for året, men 
overgik dem, trods en � ytning, der medførte en stor stigning 
i arbejdsbyrden i forhold til et normalt år.

Agenturet gennemførte sit arbejdsprogram med vellykket 
resultat og iværksatte � ere aktiviteter end oprindeligt planlagt. 
Som et vigtigt aspekt udvidede 
agenturet rækkevidden af sine 
kurser og opnåede det hidtil 
største antal deltagere. Denne 
stigning i antallet af deltagere viser 
både interessen for og relevansen 
af Cepols årlige kursuskatalog 
samt vores engagement i at øge 
adgangen til uddannelse.

Flytning til Budapest

Cepol � yttede til sit nye hovedkontor i Budapest den 1. oktober 
2014. Hele projektet blev gennemført på under � re måneder.

Flytningen blev gennemført hurtigt, og det lykkedes Cepol 
at undgå eventuelle negative virkninger for eller afbrydelser 
af gennemførelsen af kurser af høj kvalitet og at sikre 
forretningskontinuiteten.

Flytning i tal

– 360 centrale opgaver, der skulle løses
– Afsluttet på 4 måneder
– Over 90 % af medarbejderne fastholdt
– Flytteomkostninger på under 1 mio. EUR
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Gennemførelse af arbejdsprogrammet for 2014
I 2014 gennemførte Cepol 125 uddannelsesaktiviteter, hvori der 
deltog 10 322 retshåndhævelsesmedarbejdere.

©Péter Polcz, Hungary.

Det årlige arbejdsprogram for 2014 blev udarbejdet med input 
fra agenturets netværk og interessenter. 
Resultatet var emneopdelte og fokuserede aktiviteter, 
som var skræddersyet til medlemsstaterne og fastlagt 
i overensstemmelse med EU’s interne sikkerhedsstrategi.

Aktivitetsporteføljen for 2014 blev udviklet omkring 
11 strategiske prioritetsområder. Aktiviteterne omfattede 
områder fra lederskab til retshåndhævelsesteknikker 
og fra EU-samarbejde til økonomisk kriminalitet. 
Undervisningsmaterialerne var udformet med henblik på at 
fremme videndeling og god praksis samt bidrage til udviklingen 
af en fælles retshåndhævelseskultur i EU.

Den generelle tilfredshed med Cepols aktiviteter forblev 
høj, idet 92 % af deltagerne tilkendegav, at de var meget 
tilfredse eller tilfredse med aktiviteterne (94 % med hensyn til 
internatkurser, 91 % med hensyn til webinarer og 91 % med 
hensyn til det europæiske politiudvekslingsprogram).

Aktivitet Antal deltagere

Internatkurser 2 098

Webinarer 5 399

Onlinemoduler 2 513

Udvekslingsprogram 312

I alt 10 322
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* Deltagelse i seminarer, kurser, konferencer, e-læringsmoduler, webinarer og det europæiske politiudvekslingsprogram



Kurser, seminarer og konferencer

Kurser i tal
– 71 internataktiviteter gennemført
– 2 098 deltagere
– 710 undervisere fra 34 lande og 24 EU-organer og 

internationale organisationer
– Tilfredshedsgrad på 94 %

Cepol gennemførte i alt 71 internataktiviteter (kurser, seminarer 
og konferencer), hvilket var �ere end det planlagte mål (70). 
Internataktiviteterne samlede 2 098 deltagere, svarende til en 
stigning på 8 % i forhold til det oprindelige skøn (1 944) og 710 
undervisere fra 34 lande (EU-medlemsstater og tredjelande) 
plus 24 EU-organer og internationale organisationer. 
Deltagelsesgraden (faktisk deltagelse i forhold til planlagt antal 
pladser) var høj (108 %).

Der blev ydet støtte til i alt 63 aktiviteter i 2014. 62 blev 
gennemført, og 1 blev a�yst. I 2014 var der afsat 1 391 752 EUR 
til støtteaktiviteter, og 1 158 225 EUR blev anvendt.
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Det europæiske politiudvekslingsprogram (EPEP)

EPEP i tal
– 6 segmenter
– Udveksling af 1 uges varighed
– 312 deltagere fra 28 EU-medlemsstater og 

10 associerede lande

I 2014 kunne 312 deltagere deltage i udvekslingerne. Den 
generelle tilfredshedsgrad lå på 91 %.

Cepols europæiske politiudvekslingsprogram for 2014 
omfattede seks segmenter: 1) generelt segment for politifolk, 
2) segment for ledende politifolk, 3) segment for undervisere, 
4) segment for forskere, 5) tværinstitutionelt segment, 
6) ENP-WB-segment (naboskab og Vestbalkan).

E-læring

E-læring i tal
– 54 webinarer gennemført
– 23 onlinemoduler
– 7 912 brugere af webinarer og onlinemoduler 
– Tilfredshedsgrad på 91 %

 

Ud over aktiviteterne i egne lokaler tilbyder Cepol en række 
e-læringsværktøjer. Deltagerne kan vælge mellem 
onlinemoduler, webinarer og onlinefællesskabsplatforme. Ved 
hjælp af disse værktøjer kan retshåndhævelsespersonalet øge 
deres viden, dele deres erfaringer og udvikle deres 
kompetencer.

Efterspørgslen efter internetbaseret læring har været støt 
stigende. I 2014 gennemførte Cepol 54 webinarer med i alt 
5 399 deltagere. Af disse onlineevents var 44 fra det årlige 
arbejdsprogram, yderligere otte blev gennemført på grundlag 
af ad hoc-behov, og to fra en reserveliste. Den generelle 
deltagertilfredshed for webinarerne i 2014 var høj og lå på 91 %.

Pr. 31. december 2014 havde Cepol 23 onlinelæringsmoduler 
på sit LMS (Learning Management System) på det elektroniske 
netværk, med besøg af 2 513 brugere.

I 2014 deltog i alt 7 912 brugere i e-læringsaktiviteter (se 
tabellen nedenfor).
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Cepols e-læringsværktøjer i 2014 Antal brugere

Webinarer 5 399

Onlinemoduler 2 513

I alt 7 912
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Fælles læseplaner
I 2014 blev to fælles læseplaner opdateret: hvidvaskning af 
penge og menneskehandel. I 2014 blev �re fælles læseplaner 
formelt vedtaget af bestyrelsen: tre opdateret i 2013 
— narkotikahandel, terrorbekæmpelse og Eurojust — og én 
opdateret i 2014 — hvidvaskning af penge.

Forskning og videnskab

Forskning og videnskab i tal
– 293 registreret i LTRdb
– 1 600 publikationer i det elektroniske bibliotek

I 2014 steg antallet af registrerede eksperter i databasen over 
foredragsholdere, undervisere og forskere (Lecturers, Trainers 
and Researchers Database (LTRdb)) betydeligt til 
293 registrerede ved årets udgang. Med nogle få undtagelser 
har alle EU-medlemsstater samt europæiske agenturer som 
Europol og EMCDDA udpeget eksperter.

I 2014 blev to nye numre af »European Science and Research 
Bulletin« (nr. 10 og 11) o�entliggjort.

Registrerede brugere af det elektroniske netværk kunne også 
trække på Cepols vidensbase, det elektroniske bibliotek, som 
ved udgangen af 2014 omfattede over 1 600 publikationer.

Fælles europæisk masterprogram (EJMP)
Det fælles europæiske masterprogram er et toårigt 
masterkursus, som omfatter retshåndhævende personales 
arbejdsforpligtelser. Masterprogrammet har til formål at give 
retshåndhævende personale yderligere kvali�kationer inden 
for gennemførelse og operationalisering af EU-instrumenter, 
navnlig politisamarbejde på tværs af grænserne. Det er det 
første akademiske program, der er �nansieret af Cepol.

12 delegerede fra politiakademier samt 
universitetsrepræsentanter fra 10 EU-lande deltog i en 
arbejdsgruppe, der udarbejdede en konsortieaftale 
i forbindelse med masterprogrammet. Aftalen blev 
undertegnet den 9. december 2014. Den 10. december 
2014 fandt det første møde sted i styringskomitéen for 
masterprogrammet. Akkrediteringsproceduren blev iværksat 
ved udgangen af 2014, og akkrediteringsaftalen vil blive 
undertegnet i 2015. Cepol vil gennemføre det første fælles 
europæiske masterprogram i perioden 2015-2017.

Eksterne forbindelser
Partnerskab har i mange år været nøglen til vores succes. 
Agenturet har sammen med sine netværkspartnere gjort 
en stor indsats for at styrke og operationalisere sine 
arbejdsrelationer med landene under det østlige partnerskab 
og på Vestbalkan. Cepol har lagt særlig vægt på samarbejdet 
med gruppen af RIA-agenturer og på at styrke relationerne 
med sine interessenter.

Eksterne forbindelser i tal

– 8 kapacitetsprojekter gennemført med støtte fra 
Cepol

– 9 samarbejdsaftaler med tredjelande og internationale 
organisationer

– 10 samarbejdsordninger med tredjelande og 
internationale organisationer

– 2 aftalememoranda med internationale organisationer
– 4 uformelle samarbejdsaftaler (2 i kraft, 2 

i forberedelsesfasen)

Samarbejdsordninger var et vigtigt resultat for Cepol i 2014. 
Cepol undertegnede én ordning med Bosnien-Hercegovina 
i december 2014, afsluttede forhandlinger med Den 
Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (i afventning af 
brevvekslingen efter ændringer fra EU-Rådet) og indledte 
forhandlinger med uddannelsesinstitutioner i Serbien, Kosovo1, 
Armenien, Ukraine og USA.

Cepol støttede i 2014 otte kapacitetsopbygningsprojekter, der 
blev gennemført af EU-medlemsstater eller af internationale 
organisationer. Disse projekter vedrørte forskellige emner, 
lige fra e-læringsmetodologier og uddannelse vedrørende 
bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn til civil krisestyring 
og andre vigtige politimæssige emner.

1  Denne betegnelse er med forbehold for holdningerne til retsstilling og 
er i overensstemmelse med UNSCR 1244 og ICJ’s udtalelse om Kosovos 
uafhængighedserklæring.
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