Flaggreglement

Reglement for bruk av det Norske flagget, det samiske
flagget, det kvenske flagget og fylkesbanneret samt bruk av
klubb, organisasjonsflagg o.l.

Generelle regler om flaggbruk
1. Flagget skal alltid behandles med respekt.
2. Flagget skal holdes rent, det skal aldri berøre bakken eller gulvet. Ved
bruk på båt må det ikke slepes i vannet.
3. Flagget skal aldri brukes som underlag for noe, som dekorasjon eller
lignende. Det må ikke anbringes slik at noen kan sitte eller stå på det.
4. Ved bruk skal flagget alltid henge fritt uten opphefting. Det må aldri
settes spiker eller stifter gjennom det.
5. Flagget skal festes til flagglina med små stikk/knuter og uten lange
tamper. Det må alltid være heist helt til topp unntatt når det skal vaie
på halv stang. Det skal vaie fritt.
6. Etter bruk skal flagget tørkes, brettes omhyggelig sammen mot
flaggfestet på en slik måte at bare den røde fargen vises (gjelder det
Norske flagget).
7. Det skal alltid oppbevares på en bestemt plass.
8. Når et flagg skal skiftes ut skal det enten brennes eller sprettes opp
etter sømmene slik at fargene skilles. Det er ikke tillatt å bruke flagget
til oppklipping.
9. Ved bruk av det Norske flagget og det samiske flagget sammen med
andre nasjonalflagg eller fylkesbanneret, må de andre flaggene være
like store eller mindre. Flaggstengene skal være like høye.
10.Det Norske flagget skal alltid henge på den høyre flaggstanga sett mot
institusjonens front.
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11.Ved besøk av offisielle representanter fra andre nasjoner bør det
flagges med begge nasjoners flagg.
For bruk av det samiske flagget ved slike anledninger vises til § 4 - § 6
I forskrift om bruk av det samiske flagget.
12.Alle flagg som skal vaie på samme tid skal fortrinnsvis heises samtidig
og hales slik at de kommer til topp eller ned samtidig.
De institusjoner som bare har en vaktmester skal nasjonale flagg heises
først og deretter banneret. Hvor det flagges med flere nasjonalflagg
skal det Norske flagget heises først og hales sist.
13.Det Norske flagget og det samiske flagget heises alltid utfoldet. Andre
flagg og banner kan heises sammenrullet med slippstikk, som rykkes ut
samtidig som nasjonalflagget kommer til topp.
14.Heising og haling av flagget, eller om man hilser med dette skal foregå
langsomt og verdig med stramme flaggliner.
15.Flagget heises i månedene november til februar kl. 10:00 og hales kl.
15:00. I månedene mars til oktober heises flagget ved soloppgang, dog
tidligst kl. 08:00 og hales ved solnedgang, dog senest kl. 21:00.
16.Ved flagging på halv stang ivaretas følgende:
a) Når flagget heises på halv stang, skal flagget først heises til topps og
deretter fires til om lag 1/3 av stangen er over øverste del av flagget.
Når flagget fires fra halv stang, skal flagget heises til topps før flagget
fires.Ved begravelse heises flagget til topps når jordfestelsen har
funnet sted.
b) Ved hilsing med flagget om bord på båt heises dette først til topps før
det hales ned på vanlig måte
c) Det flagges på halv stang etter bestemmelse av institusjonens leder,
eller når det etter bestemmelse fra regjering, fylkesordfører eller
fylkesråd skal flagges. Institusjonene kan flagge på halv stang ved en
ansattes død og begravelse.
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Offisielle flaggdager
1.
21.
6.
21.
1.
1.
8.
17.
1.
7.
4.
20.
29.
19.
24.
25.

Januar
Januar
Februar
Februar
Påskedag
Mai
Mai
Mai
Pinsedag
Juni
Juli
Juli
Juli
August
Oktober
Desember

1. nyttårsdag
H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
Det samiske folkets nasjonaldag
H.M. Kong Harald V. Fødselsdag
(Bevegelig helligdag)
Offentlig høytidsdag
Frigjøringsdagen 1945
Grunnlovsdagen
(Bevegelig helligdag)
Unionsoppløsningen 1905
H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
H.K.H. Kronprins Haakon Magnus` fødselsdag
Olsokdagen
H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
FN dagen
1. juledag

I tillegg skal det flagges på dager med stortingsvalg, Sametingsvalg, eller
når regjeringen av ulike årsaker bestemmer det.
Det er og bestemt at det skal flagges på kvenfolkets dag 16. mars og
Nordens dag 23. mars.
Forskrift om bruk av det samiske flagget:
Fastsatt av Sametinget 27. mai 2004, i medhold av Sametingets
selvbestemmelsesrett, og med hjemmel i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget
og andre samiske rettsforhold (sameloven) § 1-6 annet ledd.
§1

Det samiske flagget er felles for samene i Norge, Sverige, Finland og
Russland og dermed et felles nasjonalsymbol for hele det samiske folket.

§2

Sametinget i Norge gir ved denne forskrift bindende regler for bruk av det
samiske flagget på territoriet som omfattes av staten Norge.

§3

Bruken av det samiske flagget skal gjenspeile den respekt som tilkommer
enhver bruk av nasjonale symboler.

§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.
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De samiske flaggdagene er:
6.
2.
25.
24.
9.
15.
18.
26.
9.
9.

Februar
Mars
Mars
Juni
August
August
August
August
Oktober
November

Det samiske folkets nasjonaldag
Dagen da Sametinget i Finland ble åpnet – 2. mars 1996
Marimesse – Maria bebudelsesdag. Tradisjonell samisk merkedag
Midtsommersdagen – St. Hansdagen. Tradisjonell samisk merkedag
FNs internasjonale urfolksdag
Dagen da det samiske flagget ble godkjent – 15. august 1986
Dagen da Sameråd ble opprettet – 18. august 1956
Dagen da Sametinget i Sverige ble åpnet – 26. august 1993
Dagen da Sametinget i Norge ble åpnet – 9. oktober 1989
Dagen da Sameparlamentet i Finland ble opprettet –
9. november 1973
15. November Dagen da Isak Saba ble født – 15. november 1875
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.
§5

Det samiske flagget kan brukes alene eller sammen med det norske
statsflagget, det norske handelsflagget, andre nasjoners flagg og andre
typer flagg.

§6

Ved bruk av det samiske flagget ved offisielle norske flaggdager og ved
offisielle norske anledninger, skal det samiske flagget plasseres på plassen
til venstre for det Norske flagget sett i mot institusjonens front.
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.

§7

Flagget heises i tidsrommet mars – oktober kl. 08.00 og hales ved
solnedgang, dog ikke senere enn kl. 21.00. I tidsrommet november –
februar heises flagget kl. 10.00 og hales kl. 15.00. I områdene sør for
Nordland fylke heises flagget kl. 09.00 i tidsrommet november - februar
og hales ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 21.00.
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§8

Sametinget kan i særlige tilfeller tillate bruk av det samiske flagget på
annen måte enn hva som framgår av disse regler.

§9

Alle spørsmål om bruk av det samiske flagget på eller fra offentlige
bygninger blir i tvilstilfeller å forelegge for Sametinget for avgjørelse.

§ 10 Denne forskriften trer straks i kraft.

Flagging med kvensk flagg
I fylkestingssak 0094/18 ble følgende vedtatt:
Fylkestinget viser til at kvensk språk og kultur har en sentral plass i Troms og
Finnmark. Dette synliggjøres og i Stortingsmelding 6 om oppgaveoverføring.
Fylkestinget viser videre til at Troms fylkeskommune ønsker å være en
spydspiss i arbeidet for å styrke kvensk språk og kultur. Etter fylkestingets
oppfatning er dette forhold av allmenn interesse.
Fylkestinget legger ut i fra dette til grunn at flagging med kvensk flagg ikke skal
være avhengig av at det foregår et konkret arrangement av allmenn interesse.

Den kvenske flaggdagen er:
16. mars

Fylkesbanneret
Alle fylkeskommunale institusjoner flagger med Fylkesbanneret i arbeidstiden
alle hverdager. Banneret heises ved arbeidstidens begynnelse og hales ved
arbeidstidens slutt. På institusjoner med delt vakt for vaktmestere hales flagget
når første vakt er slutt.
Ved flagging på halv stang heises Fylkesbanneret først når det Norske flagget er
heist til topp.
Ved begravelser skjer dette når jordfestelsen har funnet sted.
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Bruk av klubb, organisasjonsflagg o.l. ved arrangement av allmenn
interesse.
I fylkestingssak 0094/18 ble følgende vedtatt:
I hht. Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger får fylkesrådet
fullmakt til å fatte beslutning om bruk av klubb, organisasjonsflagg o.l. ved
arrangement av allmenn interesse.
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