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Høringsuttalelse fra Lørenskog kommune til forslag om endring av lov om flagging på 
kommunenes offentlige bygninger 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Lørenskog kommune avgir høringsuttalelse til forslag om endring av lov om flagging på 
kommunenes offentlige bygninger og støtter 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. 
 

 
Sammendrag: 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår 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 har flere alternativer for hvordan loven kan endres på 
høring. Rådmannen anbefaler at Lørenskog kommune gir sin tilslutning til alternativ A.  
 
 
Vedlegg: 
Høringsnotat - forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger  

 
Tidligere behandlinger 
 
Ingen. 
 

Saksopplysninger: 
 
Flagging på eller fra kommunens offentlige bygninger, eiendommer og kommunale 
institusjoner er regulert i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Loven trådte i 
kraft i 1933. Formålet var å forhindre at kommunale bygninger ble brukt til politiske 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1933-06-29-2
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markeringer, og at offentlig flagging i større grad skulle være samlende for kommunens 
innbyggere. 

Loven fastsetter at kommunene bare kan bruke det norske flagget (uten splitt og tunge), det 
samiske flagget og kommune- eller fylkesflagg på eller fra kommunenes offentlige bygninger, 
eiendommer og kommunale institusjoner, jf. § 1 første ledd første punktum. 

Loven inneholder også en unntaksbestemmelse i § 1 første ledd tredje punktum, som 
innebærer at forbudet mot å benytte andre flagg enn de nevnte, ikke gjelder når bygninger 
med tilhørende grunn brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med 
allmenn interesse. Forbudet gjelder ikke for frittstående kommunale flaggstenger på torg, 
bruer, plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt 
bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av 
kommunale institusjoner. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår 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 har flere alternativer for hvordan loven kan endres på 
høring: 

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  
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: 
 
Rådmannen er enig i departementets vurdering av at unntaksreglen om at adgang til bruk av 
andre flagg er betinget av at flagget brukes i forbindelse med et arrangement, fremstår som 
en snever og lite fleksibel regulering for kommunene, og at det derfor er behov for å endre på 
lov om flagging på kommunens offentlige bygninger. Denne problemstillingen var aktuell i 
Lørenskog kommune like før sommerferien, da spørsmålet om flagging med regnbueflagg 
kom opp i forbindelse med markeringen av Pride, og der kommunen ikke kunne flagge fra 
rådhuset fordi det ikke ble avholdt et arrangement i tilknytning til bygget.  

Rådmannen mener at selv om det er behov for å gi kommunene økt selvbestemmelse i 
spørsmål om flagging fra kommunens bygninger, bør ikke loven oppheves slik det foreslås i 
alternativene B og C. Flagging fra offentlige bygg blir oppfattet som en meningsytring fra det 
offentlige, og en svært utvidet adgang til å flagge med andre typer flagg kan føre til en mer 
politisk flaggpraksis i kommunen. Dette kan oppleves som splittende for innbyggerne.  

Rådmannen mener at Lørenskog kommune bør støtte alternativ A. I dette alternativet blir 
regelverket mer fleksibelt, og det blir enklere for kommunene å kunne velge å flagge med 
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andre flagg. Rådmannen vurderer at alternativ A vil gi kommunene tilstrekkelig handlingsrom 
til å flagge ved arrangementer, markeringer eller merkedager som er viktige for den enkelte 
kommune, samtidig som det fremdeles vil være en viss grad av enhetlig regulering og 
praksis for flagging fra offentlige bygg.  

 

 
 
 
02.09.2020 Formannskapet 
 
Forslag fremsatt i møte: 
Ingen. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FS- 079/20 Vedtak: 
Lørenskog kommune avgir høringsuttalelse til forslag om endring av lov om flagging på 
kommunenes offentlige bygninger og støtter 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. 

 
 
Lørenskog, 03.09.2020 
etter fullmakt 
 
Sidsel Nordhagen  
kommunaldirektør  
 
 


