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Vedlegg 4 

Politidirektoratets overføringer til NNPFs årlige utdanningskonferanse 

2001 

Omsøkt 
beløp  

Innvilget 
beløp  

Begrunnelse  Formål  Kontroll 

Uspesifisert 

 

50 000,-  «Politidirektoratet ser på 
NNPFs årlige 
utdanningskonferanse som 
et nyttig supplement til 
annen opplæring som gis på 
fagområdet for å styrke 
medlemmenes kompetanse.  

Utdanningskonferansen er 
også av stor verdi for å 
etablere og utvikle kontakter 
mellom aktørene som 
bekjemper 
narkotikakriminalitet.» 

«Beløpet som 
hovedsakelig skal 
dekke utgifter til 
forelesere […]» 

«[…] medfører rapport og 
regnskapsplikt. NNPFs regnskap med 
revisors rapport for inneværende 
regnskapsår bes således sendt 
Politidirektoratet så snart det er 
avsluttet. Politidirektoratet og 
Riksrevisjonen kan for øvrig etter 
bevilgningsreglementets § 17 
iverksette kontroll med at midlene 
nyttes etter forutsetningene. Rapport 
over bruken av midlene bes sendt 
direktoratet så snart som mulig etter 
avholdt konferanse, hvoretter midlene 
vil bli overført NNPF.»  

2002 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse  Formål  Kontroll 

100 000,- 50 000,- Likelydende med året før.  

 

«…hovedsakelig…  
utgifter til 
forelesere…» 

Likelydende med året før.   

2003 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse Formål Kontroll  

100 000,- 50 000,- Likelydende med året før, og 
i tillegg: «[POD] er svært 
fornøyd med det samarbeid 
som er etablert med NNPF. 
Både i forhold til samkjøring 
av vårt fagseminar og 
utdanningskonferansen i 
Molde, men også i forhold til 
samarbeid innen feltet 
narkotika.» 

«…hovedsakelig…  
utgifter til 
forelesere…»  

Likelydende med året før  

POD mottar revisjonsberetning og 
resultatregnskap for 02/03 ved brev av 
10.12.03.    

2004 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse  Formål  Kontroll  

100 000,- 50 000,- «[POD] ser på NNPFs årlige 
utdanningskonferanse som 
et nyttig supplement til 
annen opplæring som gis 
innen fagområdet for å 
styrke medlemmenes 
kompetanse.  

Konferansen fungerer også 
utmerket som møtested for 
samarbeidet mellom etatene 
som driver 
narkotikabekjempelse.» 

«…hovedsakelig…  
utgifter til 
forelesere…»  

Likelydende med året før med den 
forskjell at det ikke står at NNPF må 
oversende rapport og før pengene 
overføres:  

«[…] Rapport over bruken av midlene 
bes sendt POD så snart som mulig 
etter avholdt konferanse.» 

2005 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse  Formål   Kontroll  

100 000,- 50 000,- Likelydende med året før.  

 

«…hovedsakelig…  
utgifter til 
forelesere…» 

Likelydende med året før.  
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2006 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse  Formål   Kontroll  

Uspesifisert 50 000,- Likelydende med året før.  

 

«…hovedsakelig…  
utgifter til 
forelesere…» 

Likelydende med året før.  

 

2007 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse  Formål  Kontroll  

150 000,- 100 000,- Likelydende med året før, 
med følgende endring:  

«[…] Konferansen er også et 
viktig bidrag til samhandling 
mellom 
tjenestemenn/kvinner i 
politiet og andre etater som 
driver 
narkotikabekjempelse.» 

«…hovedsakelig…  
utgifter til 
forelesere…» 

Likelydende med året før.  

 

2008 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse  Begrunnelse  Kontroll  

150 000,- 150 000,- «[POD] ser på NNPFs 
utdanningskonferanse som 
et meget viktig 
kompetansehevende forum 
for tjenestemenn /kvinner 
som arbeider med 
bekjempelse av og 
forebygging av 
narkotikakriminalitet . 

Konferansen gir viktige 
bidrag med tanke på 
samhandling mellom 
tjenestemenn /kvinner i 
politidistriktene, men også i 
forhold til samarbeidende 
etater.» 

Beløpet skal 
hovedsakelig dekke 
«utgifter til 
forelesere» 

Likelydende med året før.  

2009 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

150 000,- 150 000,-  Likelydende med året før. «…hovedsakelig…  
utgifter til 
forelesere…» 

Likelydende med året før.  

2010 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

150 000,-  150 000,- Likelydende med året før, 
men med følgende endring:   

Konferansen gir viktige 
bidrag med tanke på 
samhandling mellom 
kolleger i politidistrikt og 
særorgan, samt i forhold til 
samarbeidende etater i 
Norge og utenlands.» 

«…hovedsakelig…  
utgifter til 
forelesere…» 

Likelydende med året før.  

2011 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  
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150 000,-  150 000,- Likelydende med året før. 

 

«…hovedsakelig…  
utgifter til 
forelesere…» 

Likelydende med året før.  

POD mottar rapport om bruk av tildelte 
midler til utdanningskonferansen 2011 
ved brev fra NNPF av 27. mars 2012.  

2012 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

Uspesifisert 150 000,- Likelydende med året før.  «…hovedsakelig…  
utgifter til 
forelesere…» 

Likelydende med året før.  

2013 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

Uspesifisert  150 000,- Likelydende med året før.   «…hovedsakelig…  
utgifter til 
forelesere…»  

Likelydende med året før.  

2014 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

Uspesifisert 150 000,- Likelydende med året før.  «…hovedsakelig … 
utgifter til 
forelesere…» 

Likelydende med året før.  

2015 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

Uspesifisert  400 000,- «Politidirektoratet verdsetter 
NNPF som en viktig aktør 
for å heve kompetansen 
innenfor forebygging og 
bekjempelse av 
narkotikakriminalitet. 
Utdanningskonferansen er i 
tillegg en viktig arena for 
deling av kompetanse og 
nettverksbygging for 
deltagerne fra 
politidistriktene.» 

«…gjennomføring 
av 
utdanningskonferan
sen»  

 

Likelydende med året før.  

2016 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

Uspesifisert  400 000,-  «NNPFs 
utdanningskonferanse er et 
viktig forum for å heve 
kompetansen innenfor 
forebygging og bekjempelse 
av doping- og 
narkotikakriminalitet. 
Konferansen gir gode bidrag 
med tanke på samhandling 
mellom kolleger i politidistrikt 
og særorgan, samt i forhold 
til samarbeidende 
myndigheter i Norge og 
utlandet.» 

«…gjennomføring 
av 
utdanningskonferan
sen» 

Likelydende med året før  

 

2017 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

Uspesifisert  350 000,-  Fremgår ikke.  «…gjennomføring 
av årets 

«Ved tilbakemeldinger til 
Politidirektoratet skal det vises til 
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utdanningskonferan
se» 

direktoratets interne prosjektnummer 
…» 

2018 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

Uspesifisert  350 000,- «Politidirektoratet ser på 
utdanningskonferansen som 
en viktig arena for 
kompetansehevende tiltak 
[…]» 

«… gjennomføring 
av årets 
konferanse.» 

Likelydende med år 2016 og tidligere 
år, med den forskjell at referansen til 
bevilgningsreglementet § 17 er 
erstatta med § 10.  

2019 

Omsøkt 
beløp 

Innvilget 
beløp 

Begrunnelse   Formål  Kontroll  

Uspesifisert  0 ,- I brev 1. august avslås støtte 
under henvisning til at POD 
«dessverre ikke [har] 
anledning til å gi økonomisk 
støtte til årets konferanse.» 

I brev 21. august innvilges 
kr 50 000 «etter en ny 
vurdering»  

Utbetaling av beløpet ble 
likevel stanset av 
styringsavdelingen i POD.   

  

Totalt beløp: 3 050 000,- 

 


