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Vedlegg 3  

Justisdepartementets overføringer til NNPFs årlige utdanningskonferanse 

1994 

Omsøkt 
beløp  

Innvilget 
beløp  

Begrunnelse  Formål  Kontroll 

Uspesifisert 

 

50 000,-   

 

  

1995 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse  Formål  Kontroll 

100 000,- 50 000,-    

1996 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse Formål Kontroll  

Uspesifisert 60 000,- «Departementet har 
begrensede midler til 
disposisjon for denne type 
støtte, men ønsker likevel å 
støtte opp om den faglige 
delen av konferansen.» 

«konferanseutgifter, 
fortrinnsvis til 
forelesere» 

 «Det forutsettes en skriftlig 
tilbakemelding om bruken av midlene»  

 

1997 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse  Formål  Kontroll  

Uspesifisert 25 000,- «Departementet har 
gjennom flere år støttet den 
årlige utdanningskonferanse 
økonomisk. Årets støtte 
begrenses til kr 25 000.» 

 «Støtten medfører rapportering og 
regnskapsplikt. [JD] og Riksrevisjonen 
kan etter bevilgningsreglementet § 17 
iverksette kontroll med at midlene 
nyttes etter forutsetningene og i 
samsvar med budsjettet. [NNPFs] 
regnskap med revisors rapport for 
1997 skal sendes [JD] innen 
01.03.98»   

Budsjett og resultatregnskap 96/97 
vedlagt søknad 98. 

 

1998 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse  Formål   Kontroll  

450 000,- 56 000,- «Departementet ser på den 
årlige 
utdanningskonferansen som 
et nyttig supplement til 
annen opplæring gitt for å 
styrke politiets kompetanse i 
bekjempelsen av 
narkotikakriminalitet.» 

«utgifter til 
forelesere.» 

Likelydende med året før.  

1999 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse  Formål   Kontroll  

Uspesifisert 50 000,- Likelydende med året før.   Likelydende med året før.  

NNPF følger opp med 
revisjonsberetning og resultatregnskap 
98/99 og budsjett 99/00 i brev av 10. 
oktober 1999. 

2000 
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Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse  Formål  Kontroll  

140 000,- 100 000,- «Departementet ser på 
NNPFs årlige 
utdanningskonferanse som 
en nyttig arena for 
kompetanseheving og 
nettverksbygging.» 

«I likhet med 
tidligere praksis vil 
[JD] støtte årets 
konferanse 
økonomisk, […]. 
Grunnen til at 
beløpet dette året er 
større enn tidligere 
år, er at foreningen 
er 10 år. Beløpet 
forutsettes brukt i 
henhold til Deres 
søknad […].» 

Likelydende med året før.  

NNPF følger opp med 
revisjonsberetning og resultatregnskap 
for 99/00 i brev mottatt 16. oktober 
2000. 

2004 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse  Begrunnelse  Kontroll  

100 000,- 100 000,-  «Tilskuddet skal 
dekke reise-, 
oppholds- og 
honorarutgifter til 
foredragsholdere 
mv., slik det er 
skissert i 
[søknaden]» 

Likelydende med tidligere år, men 
med endring uthevet i følgende 
setning: «Rapport om bruken av 
midlene og om resultater fra 
konferansen sendes [JD] innen 
01.02.05.» 

2005 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

100 000,- 100 000,-   «Tilskuddet skal 
dekke reise-, 
oppholds og 
honorarutgifter til 
foredragsholdere 
mv., slik det er 
skissert i 
[søknaden].» 

Likelydende med året før.  

Først i brev 15.11.07 takker NNPF for 
støtten til konferansene i 2005 og 
2006, og legger ved årsberetningen 
for 06/07, samt gir en overordnet 
beskrivelse av hva støtten har blitt 
benyttet til. 

2006 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

100 000,-  45 000,-  «Beløpet gis under 
forutsetning at 
pengene brukes til 
nevnte formål.» 

Likelydende med året før.  

I brev 15.11.07 takker NNPF for 
støtten til UK’ene i 2005 og 2006, og 
legger ved årsberetningen for 06/07, 
samt gir en overordnet beskrivelse av 
hva støtten har blitt benyttet til. 

2007 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

150 000,-  75 000,- «Departementet anser 
utdanningskonferansen for å 
være med å gi viktige bidrag 
til kompetanseutviklingen 
innen politiet og tollvesenet 
på narkotikaområdet samt å 
styrke samhandlingen 
mellom politikvinner/-menn 
og andre etater som 
arbeider med 
narkotikabekjempelse.» 

«Tilskuddet skal gå 
til å dekke deler av 
reise-, oppholds., og 
honorarutgifter til 
foredragsholdere 
mv. slik dette er 
skissert i 
[søknaden].» 

 Likelydende med året før, men 
tilpasset lovendring:  

«Beløpet gis under forutsetning at 
pengene brukes til nevnte formål. Etter 
bevilgningsreglementet §10 og Lov om 
riksrevisjon § 12, 3. ledd, har 
departementet og Riksrevisjonen 
adgang til å kontrollere at midlene 
nyttes etter forutsetningene. Rapport 
om bruk av midlene og om resultater 
fra konferansen sendes [JD] innen 1. 
mars 2008.» 

2008 
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Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

150 000 100 000,- «Departementet anser at 
utdanningskonferansen gir 
viktige bidrag til 
kompetanseutviklingen 
innen politiet og tollvesenet 
på narkotikaområdet, samt 
at den bidrar til å styrke 
samhandlingen mellom 
politikvinner/-menn og andre 
etater som arbeider med 
narkotikabekjempelse.»   

«Tilskuddet skal gå 
til å dekke deler av 
reise-, oppholds og 
honorarutgifter til 
foredragsholdere 
m.v. i samsvar med 
ovennevnte brev.» 

Likelydende med året før.  

 

2009 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

150 000,-  Avslag «[…] Da det imidlertid ikke 
er midler igjen til slike formål 
på inneværende års 
budsjett, finner vi å måtte 
avslå søknaden» 

  

2010 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

150 000,- 100 000,- «Departementet deler 
oppfatningen at 
utdanningskonferansen gir 
viktige bidrag til 
kompetanseutviklingen 
innen politiet og tollvesenet 
på narkotikaområdet, samt 
at den bidrar til å styrke 
samordning og samarbeid 
mellom politikvinner-/menn 
og andre etater som jobber 
med narkotikabekjempelse.» 

«Tilskuddet skal gå 
til å dekke deler av 
reise-, oppholds- og 
honorarutgifter til 
foredragsholdere 
m.v. i samsvar med 
[søknaden].» 

Likelydende med 2008. 

Konferanseprogram samt 
årsberetninger for 07/08 og 08/09 
vedlagt søknad.  

NNPF sender rapport og regnskap fra 
konferansensen i brev 11.03.2011.  

2011 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

150 000,- 100 000,- «I søknaden vises det til at 
konferansen er en viktig 
arena for faglig utbytte i 
kampen mot narkotika 
samtidig som det er en 
arena for å skape kontakt 
mellom de ulike 
tjenestesteder og etater. 
Med bakgrunn i ovennevnte 
har departementet funnet å 
kunne bidra med kr 
100 000.» 

«Det forutsettes at 
midlene benyttes til 
kostnader knyttet til 
utdanningskonferan
sen 2011.» 

«Gjeldende regelverk gir 
departementet og Riksrevisjonen 
adgang til å kontrollere at midlene 
nyttes etter forutsetningen. Vi ber 
derfor om at det innen første kvartal 
2012 sendes inn en rapport fra 
konferansen sammen med en oversikt 
over hvordan midlene er benyttet.»    

NNPF sender rapport om bruk av 
tildelte midler til konferansen i brev 
27.03.12.  

2012 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

150 000,-  100 000,-   «Det forutsettes at 
midlene benyttes til 
kostnader knyttet til 
[UK’en] 2012, slik 
det er skissert i 
[søknaden].» 

Likelydende med året før.  

2013 
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Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

150 000,-  100 000,-  «I søknaden vises det til at 
konferansen er en viktig 
arena for faglig utbytte i 
kampen mot narkotika 
samtidig som det er en 
arena for å skape kontakt 
mellom de ulike 
tjenestesteder og etater. 
Departementet deler 
oppfatningen at 
utdanningskonferansen gir 
viktige bidrag til 
kompetanseutviklingen 
innen politiet og tollvesenet 
på narkotikaområdet.» 

 Likelydende med året før.  

2014 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

140 000  Avvist     

Totalt beløp: 1 262 000,- 

 

 


