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Særutskrift.  Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes 

offentlige bygninger  
 

 
Formannskap har behandlet saken i møte 27.08.2020 sak 114/20 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

Hægebostad kommune ønsker at kommunene selv bør bestemme hvordan flagging skal 

foregå. Hægebostad kommune støtter alternativ D dvs. videreføring av gjeldende lov om 

flagging på kommunenes offentlige bygninger uten endringer.  

 

 

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 20/01796 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Eiken 

Nestleder tjenestetorg 

 

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.  
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SAKSUTSKRIFT 
Arkivsak-dok.  20/01796-2 
Saksbehandler Ivan Sagebakken 
 
 
 

 

Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige 
bygninger 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskap 27.08.2020 114/20 

 
 
Formannskap har behandlet saken i møte 27.08.2020 sak 114/20 
 
Møtebehandling 

 
Andy Handeland foreslo: 
Hægebostad kommune ønsker at kommunene selv bør bestemme hvordan flagging skal 
foregå. Hægebostad kommune støtter alternativ D dvs. videreføring av gjeldende lov om 
flagging på kommunenes offentlige bygninger uten endringer.  
 
Votering 

Andy Handeland sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag falt. 
 
 
Formannskaps vedtak: 

Hægebostad kommune ønsker at kommunene selv bør bestemme hvordan flagging skal 
foregå. Hægebostad kommune støtter alternativ D dvs. videreføring av gjeldende lov om 
flagging på kommunenes offentlige bygninger uten endringer.  
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Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige 

bygninger 

 

Rådmannens innstilling: 
Hægebostad kommune ønsker at kommunene selv bør bestemme hvordan flagging skal 
foregå. Hægebostad kommune støtter alternativ C dvs. at Lov om flagging på kommunens 
offentlige bygninger oppheves i sin helhet. 

 

Vedlegg 
Høringsnotat 03.07.2020(1226444).pdf 
Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommun(1226463).pdf 

 

Saken kort fortalt 
Kommunen har fått til høring forslag om endring av lov om flagging på kommune med 
høringsfrist 31.8.20. 
 

Bakgrunn 
Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger regulerer hvilke flagg kommunene kan 
flagge med. Utgangspunktet er at kun det norske flagget, det samiske flagget og kommune- 
eller fylkesflagg, kan flagges med fra kommunenes bygninger. Det er gitt enkelte unntak, for 
eksempel kan det flagges med andre flagg i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende 
arrangement med allmenn interesse eller fra frittstående kommunale flaggstenger på torg, 
bruer, plasser eller lignende.  
 
Det er flere eksempler på at kommuner ønsker å flagge med andre flagg. For eksempel 
ønsker mange kommuner å feire pride ved å flagge med regnbueflagget eller å flagge med 
FN-flagget i anledning FN-dagen.  
 
Departementet vurderer at kommunene i større grad selv bør kunne avgjøre hvilke flagg 
kommunen skal kunne flagge med fra sine bygninger. 
 
Departementet foreslår derfor at lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger 
endres, slik at kompetanse til avgjøre bruk av flagg i større grad legges til kommunen selv.  
 
Departementet ber om høringsinstansenes innspill til alternativene:  
 
- Alternativ A  
Kommunenes adgang til å benytte andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget, 
kommuneflagget eller fylkesflagget utvides slik at andre flagg kan brukes i forbindelse med 
arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. Vilkåret om at arrangementet 
må ha tilknytning til bygget det flagges fra tas bort.  
 
- Alternativ B  
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Bestemmelsene i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger oppheves med 
unntak av hjemmelen for å kunne gi forskrift om bruk av andre lands flagg fra kommunale 
bygning.  
 
- Alternativ C  
Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger oppheves i sin helhet.  
 
- Alternativ D  
Videreføring av gjeldende lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger uten 
endringer. 
 

Vurdering 
Kommunene bør selv bestemme hvordan flagging skal foregå og på denne bakgrunn 
anbefales alternativ C dvs. Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger oppheves i 
sin helhet. 
 

Økonomiske konsekvenser  
Ingen 

Konsekvenser for barn og unge 
Ingen 

Konsekvenser for klima og miljø 
Ingen 

Konsekvenser for folkehelse 
Ingen 

Konklusjon 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 4.september.2020 
 


