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NORGE 

Maja Emilie Tungehaug 
Forsvarsdepartementet 

Merknader til høring av forslag om endring av lov om flagging på 
kommunenes offentlige bygninger 
1 Bakgrunn 
Forsvaret viser til ref. 2020/1073-2/FD V 3/MATU Forespørsel om merknader til høring av 
forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger.  

2 Drøfting 
Kommunaldepartementets forslag til endring av loven om flagging på kommunale offentlige 
bygninger har bakgrunn i et ønske om at kommunene i større grad selv bør kunne avgjøre 
hvilke flagg de skal kunne flagge med fra sine bygninger. I dag er det kun det norske flagget, det 
samiske flagget og kommune- eller fylkesflagg det kan flagges med fra kommunenes bygninger, 
i tillegg kommer visse unntak.  
Det synes uheldig om forskjellige offentlige nivåer utøver forskjellig regelverk ved bruk av 
nasjonalflagget. Uavhengig av nivå bør nasjonalflagget behandles med samme respekt, og 
brukes i samsvar med et enhetlig og felles nasjonalt regelverk. Forsvaret anbefaler at et slikt 
felles regelverk for bruk av nasjonalflagget i offentlig sammenheng utarbeides. Et felles 
regelverk vil forenkle forvaltningen av bruken på kommunalt nivå.  
Forsvaret vil anbefale at kommunale flaggstenger rangeres i en primær og sekundær rolle. Den 
primære flaggstangen i kommunen, flaggstang nr. 1 benyttes i tråd med dagens bestemmelser. 
Dette innebærer at det kun er det norske og samiske flagget som heises her. Flaggstangen bør 
tydelig skille seg ut fra sekundærflaggstenger både i plassering og høyde. De flaggstengene 
som er i en sekundærrolle er lavere og det er fritt opp til kommunen å benytte disse til andre 
flagg. 
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3 Konklusjon 
Forsvaret anbefaler en videreføring av dagens lovbestemmelser for bruk av flagg.  
Forsvaret anbefaler videre at det etableres primære og sekundære flaggstenger som vil sikre 
ivaretakelse av kommunenes behov for flagging, samtidig som verdighet og plassen til 
nasjonalflaggene videreføres. 
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