
Informasjon til offentlige institusjoner om bruk av det samiske flagget 

Samefolkets dag er nå offisiell flaggdag i Norge. Offentlige institusjoner 
oppfordres til å også flagge med det samiske flagget på samefolkets dag, 6. 
februar. 
 
I april 2003 ble loven endret slik at det samiske flagget uttrykkelig omtales i lov om flagging 
på kommunenes offentlige bygninger. Kommuner og fylkeskommuner kan altså bruke det 
samiske flagget i hvilken som helst anledning. Kommuner og fylkeskommuner avgjør selv om 
de ønsker å bruke det samiske flagget, og i hvilket omfang. Det samiske flagget kan brukes 
alene, eller sammen med det norske flagget. Det er bare statlige bygninger som på offisielle 
flaggdager er pålagt å bruke det norske flagget sammen med det samiske flagget. I forbindelse 
med andre høytidelige anledninger enn offisielle flaggdager kan det samiske flagget brukes 
alene også fra statlige bygninger. 
 
Det er Samerådet som har godkjent det samiske flagget og fastsatt de samiske flaggdagene. 
Når det gjelder behandlingen av flagget i Norge er Sametinget i sameloven § 1-6 gitt myndig-
het til å fastsette forskrifter om dette. Sametinget vil fastsette slike forskrifter i 2004. Inntil 
disse forskriftene foreligger gjelder de reglene som Sametinget vedtok i sak 43/01. Det er 
Sametinget som er rette instans for spørsmål om bruken av det samiske flagget. 
 

Kommuners og fylkeskommuners rutiner for bruk av det samiske flagget og markering 
av samefolkets dag 

En rekke kommuner har i flere år markert samefolkets dag med å flagge med det samiske 
flagget. Alle de seks kommunene i forvaltningsområdet for samisk språk (Karasjok, Kauto-
keino, Nesseby, Porsanger og Tana i Finnmark og Kåfjord i Troms)  har egne vedtak og ruti-
ner for bruk av det samiske flagget. Mange kommuner utenfor forvaltningsområdet har også 
etablert en praksis med flagging med det samiske flagget. Eksempelvis flagger Tysfjord 
kommune i Nordland på alle samiske flaggdager. Kåfjord kommune i Troms har vedtatt å 
flagge med det samiske flagget ved fire samiske flaggdager, samt ved sametingsvalg og kons-
titueringen av Sametinget hvert fjerde år. Bardu kommune i Troms har gjort vedtak om at det 
flagges med både det samiske og det norske flagget både 17. mai og 6. februar.  
 
I Troms fylke flagges det med det samiske flagget fra alle fylkeskommunale flaggstenger på 
samefolkets dag. Fylkesrådmannen har i brev til fylkeskommunale institusjoner, videregående 
skoler og tannklinikker oppfordret til å markere samefolkets dag. I Finnmark fylke flagges det 
med tre flagg utenfor fylkeshuset i Vadsø under fylkestingene. Det norske flagget heises 
øverst, mens det samiske og fylkeskommunens eget følger etter. På samefolkets dag flagges 
det med det samiske flagget. 
 
På samefolkets dag i 2003 arrangerte Oslo kommune flaggheising med det samiske flagget,  
med tale fra ordføreren og representanter fra samer i Oslo, og frokost med inviterte gjester, 
bl.a. sametingspresidenten og kommunalministeren. Det ble flagget med to samiske flagg i 
Rådhusets borggård.  
 

http://www.lovdata.no/all/hl-19330629-002.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19330629-002.html
http://www.saamicouncil.net/norsk/CUflagg.htm
http://www.saamicouncil.net/norsk/CUflaggdager.htm
http://www.samediggi.no/default.asp?selNodeID=230&lang=no
http://www.samediggi.no/
http://www.dep.no/krd/norsk/aktuelt/pressem/016091-070075/index-dok000-b-n-a.html


Les rapporten “Samefolkets dag som offisiell flaggdag” for ytterligere informasjon og 
redegjørelse om spørsmål knyttet til samefolkets dag som offisiell flaggdag og bruk av det 
samiske flagget.    
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