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Supplerende tildelingsbrev nr. 4 for 2020 krisetelefon for og om savnede barn 
(116 000) 
 
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tildelingsbrevet for 2020 til 
Politidirektoratet (POD) av 14. januar 2020. 
 

Supplerende 
tildelingsbrev nr: 

4 

Oppdrag: Vurdere om og hvordan en implementering av 116 000-
tjenesten kan gjennomføres i politiet. 

Frist for tilbakemelding:  15.6.2020 
Budsjettkapittel, post og 
evt. prosjektnummer: 

Kap. 440, post 01 

 
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Politidirektoratet (POD) har i år deltatt i 
møter med Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet om drift av nummer 116 000 Kristetelefon for og om 
savnede barn.   
 
Det vises til Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/1972 av 11. desember 2018 
om fastsettelse av et europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon 
(ekomkodeksen). Ekomkodeksen reviderer det gjeldende ekomregelverket, og 
rettsakten er relevant for innlemming i EØS-avtalen. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har derfor startet opp arbeidet med å utarbeide forslag 
til gjennomføring i norsk rett, og forbereder en alminnelig høring i samarbeid med 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. På bakgrunn av dette har det vært dialog mellom 
departementene og POD angående gjennomføringen av ekomkodeksen artikkel 96, som 
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stiller krav til at medlemslandene skal sikre at nummer 116 000 kan benyttes som 
Krisetelefon for og om savnede barn. Dette har hittil ikke vært en plikt for 
medlemslandene, selv om medlemslandene har vært oppfordret til å legge til rette for 
116 000-tjenesten. 
  
Nummer 116 000 er i Norge satt av til Krisetelefon for og om savnede barn. Det stilles 
krav til at tjenesten skal være landsdekkende, døgnkontinuerlig (24 timer i døgnet, 7 
dager i uken) og blant annet sikre følgende:  

- Ta imot henvendelser som rapporterer om savnede barn og videreformidle disse 
til politiet  

- Tilby støtte og råd til de pårørende  
- Støtte etterforskningen  

 
Det foreligger også innhentede erfaringer fra Sverige og Finland hvor denne tjenesten 
ligger hos politiet.  
 
Justis- og beredskapsdepartementet ber POD om å vurdere om og hvordan en 
implementering av 116 000-tjenesten kan gjennomføres i politiet. 
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