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1. INNLEDNING
For bedre å kunne organisere flagging og bruk av kommunale flaggstenger har en laget
denne planen.
Planen innføres som en permanent ordning fra 1.1.2007
Planen har som mål å forenkle, klargjøre og samordne bruken av kommunale flaggstenger i
forbindelse med bl.a. offentlige flaggdager og ulike offentlige og private arrangementer.
Generelle forhold som flaggregler, oversikt over offentlige flaggdager, definisjoner
(offentlige flagg, banner, vimpler, arrangementsbanner m.m.) retningslinjer for bruk er
inntatt i planen.
Planen systematiserer de kommunale flaggstengene på en slik måte at det skal være enkelt å
finne ut hvilke flaggstenger som kan nyttes til det forskjellige formål. Det er viktig at
kommunale flaggstenger brukes på riktig måte og at de ikke står uten flagg på offisielle
flaggdager.
Planen tar ikke for seg de økonomiske konsekvenser for kommunen ved flagging.
Planen sier heller ikke noe om hvorvidt det skal være flaggplikt for kommunale bygninger.
Offisielle skriv fra departementet sier flg.: ”det er vanlig at også kommunale virksomheter
flagger på de offisielle flaggdagene”.
Alle bestemmelser i planen er i h.h.t.
LOV 1898-12-10 nr. 01: Lov om Norges Flag [flaggloven]
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1898-12-10-1?q=1898-12-10
FOR 1927-10-21 nr. 9733: Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget”,
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1927-10-21-9733?q=1927-10-21
LOV 1933-06-29 nr. 02: Lov om flagging på kommunenes bygninger
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1933-06-29-2#KAPITTEL_1
FOR-1933-07-06-3 Forskrift om adgang til i særlige tilfelle å benytte fremmed lands flagg
ved siden av det norske flagg på kommunale offentlige bygninger.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1933-07-06-3
LOV 1978-06-12 nr. 56: Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven).
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56
FOR-2004-05-27-1087 Forskrift om bruk av det samiske flagget.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-05-27-1087
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2. FLAGGREGLER
1. I Norge kan alle flagge når de vil f. eks. på fødselsdager og andre merkedager. På de
offisielle flaggdagene flagges det på alle steder i landet. De fleste private som har
flaggstang pleier også å flagge da. Følgende regler er generelle for samtlige private og
offentlige institusjoner/personer ved flagging;
2. Et flagg som heises på stang skal ha en lengde som er omtrent 1/3 av stangen når den
står på bakken. På vannrett stang (ut fra bygning) skal flaggets lengde være omtrent
halvparten av stangen.
3. Når det skal flagges på halv stang, skal flagget først til topps og deretter fires til om
lag 1/3 av stangen over flagget. Etter begravelsen skal flagget heises til topp. Når
flagget skal fires ned fra halv stang skal flagget heises til topps før det fires.
4. Flaggtider (Nordland, Troms og Finnmark) Flagget heises i tidsrommet mars –
oktober kl. 08.00 og fires ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 21.00. I tidsrommet
november – februar heises flagget kl. 10.00 og fires kl. 15.00.
5. Brukes flagget som dekorasjon, skal det ha en hedersplass, henge fritt og ikke spikres
fast eller plasseres slik at det kan bli tråkket på
6. Heising av to flagg på samme stang, er å krenke det flagget som henger underst.
7. Flagget er fedrelandets symbol, og skal vise flagget samme respekt som en viser
Norge

3. DEFINISJON AV ULIKE FLAGG/ARRANGEMENTSFLAGG
OG BANNER
1. Flagg:
Norsk, samisk og andre nasjoners flagg,
2. Banner:
Arrangementsbanner skal henge loddrett på flaggstangen med største lengde langs
flaggstangen jfr. vedlegg. Det stilles krav til kvalitetsmessig utforming.
3. Arrangementsflagg:
Alle andre flagg med motiv/ emblem for ulike arrangementer stilles det
kvalitetsmessige krav til flaggenes utforming.
Flagg/banner med foreningslogo m.m. er å oppfatte som arrangementsflagg.
4. Vimpler:
Vimpler defineres som trekantete flagg der lengden er større enn høyden. Vimpler er
høyest ved stangen og ender som regel ut i en spiss lengst bort fra stangen.
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4. OFFISIELLE FLAGGDAGER.
Flagging skal foregå på de flaggstenger som er definert som offisielle flaggstenger j.fr.
punkt 8. 1.
1. FLAGGDAGER.
Offisielle flaggdager
1. januar
1. Nyttårsdag
H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
21. januar
Samefolkets dag
6. februar
H.M. Kong Haralds fødselsdag
21. februar
1. Påskedag
Bevegelig
Offentlig høytidsdag
1. mai
Frigjøringsdagen 1945
8. mai
Grunnlovsdagen 1814
17. mai
1. Pinsedag
Bevegelig
Unionsoppløsningen 1905
7. juni
H.M. Dronning Sonjas Fødselsdag
4. juli
H.K.H. Kronprins Håkons fødselsdag
20. juli
Olsok
29. juli
H.K.H. Kronprinsesse Mette Marits fødselsdag
19. august
1. Juledag
25. desember
Valgdager Stortingsvalg
Bevegelig
Dessuten kan der også flagges ved andre høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen
eller kongehuset og ved offisielle besøk av medlemmer av kongehuset.

5. RETNINGSLINJER FOR FLAGGING OG BRUK AV VIMPLER
På offisielle flaggdager skal det ikke brukes vimpler på flaggstenger som er definert som
offisielle flaggstenger i henhold til tabell 8 pkt.1, 8 pkt.2. For øvrig nyttes evt. vimpler i
henhold til beskrivelse i denne plan.
På Rådhuset skal det flagges både med det norske og det samiske flagget på Samefolkets
dag 6. februar.
Ved kommunale bygg har virksomhetsleder ansvar for at flagging foretas i samsvar med
flaggreglene.
Rådmannen avgjør om flagging skal foretas ved spesielle anledninger

6. GENERELLE RETNINGSLINJER.
All flagging på offisielle flaggstenger foretas av Drift og utbygging v/brannvesenet j.fr
tabell 8 pkt. 1. Rådmannen kan vedta unntak fra dette. Flagging på offisielle flaggdager
tilknyttet de øvrige kommunale bygg ivaretas av virksomhetslederne for de aktuelle
byggene, j.fr. tabell 8 pkt. 2
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7. DET SAMISKE FLAGGET
Ved virksomheter som har 2 flaggstenger flagges det på Samefolkets dag 6. februar, både
med det norske og det samiske flagget
1. UTDRAG FRA FORSKRIFT OM BRUK AV DET SAMISKE FLAGGET
(Fastsatt av Sametinget 27. mai 2004)

§4 Det samiske flagget kan brukes på de fastsatte samiske flaggdagene og ved
offisielle samiske anledninger og markeringer. Flagget kan brukes ved andre høytider
og festlige anledninger for det samiske folket.
Flagget kan også brukes ved offisielle norske flaggdager, ved offisielle norske
anledninger og ved høytider og festlige anledninger for det norske folket, samt når det
av forskjellige hensyn er spesielt viktig eller ønskelig.
Det samiske flagget kan også benyttes ved høytider av privat karakter.
§6 Ved bruk av det samiske flagget ved offisielle norske flaggdager og ved norske
anledninger, skal det samiske flagget plasseres på plassen til offisielle høyre for det
norske flagget.
Ved bruk av det samiske flagget sammen med det norske flagget på samiske flaggdager
og ved samiske anledninger, skal flaggene plasseres som nevnt i første ledd.

8. OVERSIKT OVER KOMMUNALE FLAGGSTENGER
1. OFFISIELLE FLAGGSTENGER SOM FLAGGES AV DRIFT OG
UTBYGGING V/ BRANNVESENET
Flagges på alle offisielle flaggdager
Sted
Rådhuset

Altagård
Alta helsesenter

Antall
2

1
1

Merknader
Flagges også med det samiske flagget på
Samefolkets dag 6. februar.
Kvenflagget på Kvensfolkets dag 16. mars.
Regnbueflagget når Pride-festival arrangeres i
Alta. – Alle dager, bevegelig.
Når det ikke flagges skal vimpel være heist.

2. FLAGGSTENGER SOM FLAGGES AV VIRKSOMHET/ARRANGØR
Krav til flagging bare på de dager hvor det er virksomhet på bygget (flagget kan heises
og fires innenfor ordinær arbeidstid), eller annet arrangement, f.eks. 17. mai.
Sted
Alta Museum
Alta Ungdomsskole
Aronnes skole
Bossekop skole
Ekornsvingen sykehjem
Elvebakken skole
Gakori skole og grendehus
Kaiskuru Nærmiljøsenter
Komsa skole
Kongleveien 35

Antall
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sted
Kvalfjord skole
Kåfjord sykehjem
Leirbotn oppvekstsenter
Rafsbotn skole
Sandfallet skole
Talvik skole
Tverrelvdalen skole
Vertshuset Eldresenter
Saga skole og grendehus
Øvre-Alta skole

Antall
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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9. LOV OM FLAGGING PÅ KOMMUNENS OFFENTLIGE
BYGNINGER
§ 1. På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale
institusjoner må kun brukes flagg som nevnt i lov 10. desember 1898 nr. 1 om Norges
Flag § 1 (uten splitt og tunge), det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg.
Som offentlige bygninger og kommunale institusjoner regnes bygninger med tilhørende
grunn som kommunen råder over som eier, leier eller lignende og som hovedsakelig
brukes i forbindelse med kommunens offentlige oppgaver eller av kommunale
institusjoner. Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende
grunn som nevnt i annet punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende
arrangement med allmenn interesse. Det samme gjelder 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.

10.GODKJENNING
Planen er godkjent av Rådmannen desember 2006.
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