Indlæg fra Flemming Bech på årsmødet i ”Politiets Blå Baretter” den 25. april 2019 på Fangel
Kro.
Flemming Bech fra Rigspolitiet, Sektion for International Kapacitetsopbygning (SIK) takkede
indledningsvis for invitationen og muligheden for at tale til generalforsamlingen. Han overbragte
samtidig en hilsen fra ledelsen af NBA med ønsket om en god generalforsamling.
Indlægget var tilrettelagt efter emne, og det stod alle frit for at afbryde og stille spørgsmål
undervejs.
Rekruttering
Rigspolitiet har i øjeblikket vanskeligt ved at tiltrække og rekruttere polititjenestemænd med de
rette kompetenceprofiler (ledere, specialister m.m.) til en international udsendelse. En af
hovedårsagerne er antagelig en opfattelse blandt kollegaerne, at hele uddannelsesforløbet med 3
diplommoduler og optjening af 30 ECTS-point, var for besværligt, selvom man i studieperioden fik
fri til studierne. Uddannelsesforløbet har kørt et par år, og alle de polititjenestemænd, som har
gennemført uddannelsen har været meget begejstrede, og det kan nævnes, at alle på kurserne har
bestået med flotte karakterer. En anden medvirkende årsag til rekrutteringsproblemerne skyldes
belastningen i de enkelte politikredse, hvor det er svært at undvære personale, når opgaverne skal
løses.
EU’s elektroniske ansøgningsportal ”Goalkeeper” var nu fuld funktionsdygtig, og alle ansøgninger
og opslag omkring EU’s krisestyringsmissioner, skulle nu håndteres i systemet. En udfordring for
både den enkelte kollega, men også for sagsbehandlerne i SIK. Det virkede dog nu som om, at alle
led i processen var blevet mere rutinerede og vante til at operere i systemet.
FRONTEX vil med beslutningen om at øge antallet af politi-/grænsevagter ved EU’s ydre grænser
til 10.000 mand også få en betydning for dansk politi, som fremover vil komme til at udsende flere
polititjenestemænd til denne opgave. Som et led i dette vil DK bl.a. sende et skibsbidrag til
Middelhavet, hvor dansk politi i samarbejde med Forsvaret vil løse opgaven.
Aflønning
Rigspolitiet indgik den 28. marts 2019 en aftale om honorering af polititjenestemænd, som
udsendes på kortvarige opgaver herunder trænerpuljen m.m. Aftalen indebar et generelt
honoreringsløft og muligheden for at inddrage faktorer omkring trusler, miljø og arbejdsmængde i
vurderingen af, hvilken honorering den enkelte udsendelse skulle have. Claus Redder Madsen vil
sikkert på vegne af Politiforbundet fortælle nærmere om aftalens indhold.
Udsendelsessituationen.
Antallet af udsendte polititjenestemænd har ligget fast på ca. 25 de sidste år, og at der ikke er flere,
skyldes bl.a. at missionerne er blevet langt mere strategiske, hvilket også bevirker, at missionerne
størrelsesmæssigt bliver mindre, og dermed bliver antallet af stillinger også mindre. Rigspolitiet
havde sammen med Udenrigsministeriet og Justitsministeriet nu endelig fået godkendt de
strategiske prioriteringer for udsendelse af danske polititjenestemænd i internationale missioner for
perioden 2018 – 2020. Prioriteret er stadig Irak, Ukraine og Sahel regionen.

Trænerpuljen.
Opgaverne for trænerpuljen fortsætter med at stige, og i 2018 havde trænerpuljen samlet udsendt,
hvad der svarer til 4 årsværk. Trænerpuljen består af knap 50 særligt uddannede instruktører fra hele
landet, som løser undervisningsopgaver i bl.a. Irak og det meste af Afrika.
EU
EU vedtog på et rådsmøde i november 2018 en ny ”Civilian Compact”, for at styrke den civile del
af CSDP. Dokumentet forpligtiger bl.a. både medlemslandene og EU til at stille flere civile
eksperter til rådighed for de civile krisestyringsmissioner m.m., ligesom EU forpligtes til at komme
med forslag til forenkling af arbejdsgange. En af de store opgaver i den ”Civilian Compact” er
udfærdigelsen af en ”National Implementerings Plan”, hvor hvert enkelt medlemsland skal beskrive
nuværende praksis og også redegøre for, hvordan de beskrevne mål i ”Civilian Compact” nås. Et
arbejde som også SIK sammen med Udenrigsministeriet og Justitsministeriet deltager i.
Et af elementerne er også styrkelsen af træningen forud for en udsendelse i en af EU’s
krisestyringsmissioner og i den forbindelse er der nedsat en strategisk gruppe fra alle
medlemslande, som skal rådgive i forbindelse med træning. SIK har sammen med UM (NIRAS)
fået sæde i denne gruppe.
Udenrigsministeriet.
SIK deltager i arbejdet med at udfærdig en ny 5-årig national handleplan (NAP) for implementering
af FN-resolution 1325. I forbindelse med denne nye NAP vil der også blive stillet nogle mål og krav
til dansk politi i forbindelse med udsendelserne af danske polititjenestemænd. Disse mål er dog ikke
formuleret endnu, men hele gender problematikken vil fremover også være et fokusområde for
EU’s krisestyringsmissioner.
NATO.
I forbindelse med et georgisk ønske om styrkelse af det civile krisestyringsberedskab, har SIK i
samarbejde med både Hjemmeværnet og Beredsskabstyrelsen været i Georgien på fact-finding.
Hovedkonklusionen på besøget var, at et sådant projekt kunne gennemføres, og der arbejdes nu at
implementere et egentligt krisestyringsprojekt, hvor dansk politi bl.a. vil bistå med rådgivning.
Medaljen for international tjeneste.
Indstiftelsen af en medalje for international tjeneste har i mange år været et stort ønske fra tidligere
og nuværende udstationerede polititjenestemænd. Ved sidste generalforsamling lovede jeg, at en
medalje nok kunne være klar til udlevering ved flagdagen i 2019, men sådan skulle det ikke gå.
Som følge af et stort ønske i Justitsministeriet om at indføre forskellige medaljer til ansatte inden
for ministeriets ressortområde fulgte medaljen for international tjeneste med i dette ønske, og
sagsbehandlingen omkring medaljen ligger nu i ministeriet. De sidste informationer fra ministeriet
er, at cirkulæret omkring medaljen vil blive offentliggjort indenfor meget kort tid. Så der er nu et
berettiget håb om, at medaljen nu vil være klar til udlevering i forbindelse med flagdagen i 2020.
Flagdagen
Rigspolitiet fejrer stadig flagdagen med et stort arrangement for årets hjemvendte
polititjenestemænd med ledsagere, og der var stor tilslutning til arrangementet. Formanden for de
Blå Baretter er inviteret med til arrangementet, ligesom det forventes, at foreningen stiller med
fanen i forbindelse med festligholdelsen.

Monumentet
Per Leo Jepsen har sammen med John Hejselbæk og Michael Storgaard lavet et fantastisk stykke
arbejde med at dokumentere alle de missioner og steder, hvor dansk politi siden 1948 har udsendt
polititjenestemænd til. Tanken er, at disse oplysninger skal bruges i forbindelse med det INFOcenter, som er ved at blive etableret ved Monumentet på Kastellet. I den forbindelse skal der også
bruges fotos fra udsendelserne og det er håbet, at foreningens medlemmer kan bidrage i den
forbindelse. Per Leo Jepsen vil senere på generalforsamlingen vil redegøre for dette – men på
Rigspolitiets vegne takkede Flemming Bech for den flotte indsats med dokumentationen.
Herefter afsluttede Flemming Bech sit indlæg og svarede på spørgsmål.

