Fakta
Kompetenceudvikling i europæisk
perspektiv
Beredskabsstyrelsen administrerer puljer af danske eksperter, der står til rådighed for fællesmissioner inden for EU’s civilbeskyttelsessamarbejde. Eksperterne uddannes på kurser sammen med europæiske kolleger. Desuden
formidles udvekslingsophold for eksperter.
Civilbeskyttelsessamarbejdet
Civilbeskyttelsessamarbejdet i EU sikrer, at der under
civilbeskyttelsesordningen bl.a. kan ydes bistand via udsendelse af indsatsenheder.
Der er i en af Europa-Kommissionens bygninger i Bruxelles indrettet et Monitoring and Information Centre
(MIC), som altid er klar til at koordinere fællesmissioner
med deltagelse fra flere europæiske lande.
I Danmark er det Beredskabsstyrelsen, der via sin døgnbemandede vagt fungerer som kontaktpunkt til MIC’en.
Kompetenceudvikling via kurser
Europa-Kommissionen har siden 2001 udbudt kurser for
de eksperter, der skal stå til rådighed for EU-koordinerede missioner. Ud over civilbeskyttelseseksperter omfatter ekspertbegrebet også sundhedspersonale, ingeniører, biologer, kemikere, politi m.fl.
Der er udviklet et generelt grundkursus og flere specialiserede kurser, og der udsendes en årlig plan for kurserne. Hvert medlemsland råder over en bestemt kvote af
kursuspladser hvert år. Sproget på kurserne er engelsk,
og kurserne gennemføres forskellige steder inden for EU.
Få flere oplysninger på ordningens hjemmeside:
www.exchangeofexperts.eu
Her findes også de relevante blanketter, der skal bruges til at ansøge om et udvekslingsophold eller værtskab for udenlandske eksperter.
Ligeledes kan man her finde
eksempler på tidligere bevilligede udvekslingsophold i
form af offentliggjorte evalueringsrapporter.
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I hvert land er der udpeget en national uddannelseskoordinator, som koordinerer tilmeldingerne og varetager
kontakten til uddannelsesstederne.
Deltagere i EU-kurserne skal være villige til også at deltage i internationale missioner. Når behovet for
international bistand opstår, vil EU via de enkelte
medlemslande bede om at få stillet de fornødne
eksperter til rådighed.
Exchange of Experts ordningen
Gennem flere år har EU givet mulighed for, at eksperter
kan komme på udvekslingsophold hos kolleger i andre
EU-lande. Rammerne for udvekslingsophold er:










Fra få dage og op til to uger
Enkeltpersoner eller grupper op til 10
Ekspertbegrebet er meget bredt
Danske eksperter kan besøge andre lande
Udenlandske eksperter kan besøge Danmark
Der skal ansøges på særlige blanketter
Offentlig transport (bl.a. fly) og hotelophold dækkes
Beredskabsstyrelsen rådgiver om ordningen
Søg i god tid – min. to måneder før opholdet

Beredskabsstyrelsen er det
nationale kontaktpunkt både vedrørende ordningen
med udvekslingsophold og
kompetenceudvikling vedrørende kurser.
Uddannelseskoordinator Per
Bach Jensen i Center for
Uddannelse kan kontaktes
via e-mail: pbj@brs.dk.
Læs mere om Civil Protection i EU via dette link:
EU-Kommissionens hjemmeside om Civilbeskyttelse
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