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Høringssvar 

– forslag til endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

Bakgrunn 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut på høringsrunde forslag til endring av lov om 
flagging på kommunenes offentlige bygninger.  Denne loven 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. Enkelte unntak ligger i dagens lov, for eksempel kan det flagges med andre 
flagg i forbindelse med idrett-, kultur, og lignende arrangement med allmenn interesse eller fra frittstående 
kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende. Eksempler som gis fra departementet på dette 
er Pride-flagget og FN-flagget.  

Departementet vurderer at kommunene skal i større grad selv bør kunne avgjøre hvilke flagg kommunen skal 
flagge med fra sine bygninger, og bruker Covid-19 situasjonen som eksempel på situasjoner hvor arrangement 
ikke kan gjennomføres men anledninger ønskes å markeres. Departementet fremhever begrepet kompetanse 
for avgjørelse legges til kommunene.  

Dagens lov trådte i kraft i 1933. Formålet var å forhindre at kommunale bygninger ble brukt til politiske 
markeringer, og at offentlig flagging i større grad skulle være samlende for kommunens innbyggere. 
Departementet sendte i desember 2016 på høring forslag om en rekke endringer av lov om flagging på 
kommunenes offentlige bygninger. Departementet mente at situasjonen i dag er annerledes enn på 1930-
tallet, og at dette tilsier en liberalisering av loven.  

Overtredelse av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger straffes etter gjeldende lov med bøter 
eller fengsel i inntil 3 måneder.  

 

Drøftelse 

 Norge og den vestlige verden er i en utvikling av økende polarisering og mindre forståelse. Denne utviklingen 
er undergravende for demokratiet og behovet for at alle innbyggerne i et land har et felles verdi- og 
kulturgrunnlag som samler folket og ikke fragmenterer fellesskapet. Vi har i dag en rekke arenaer for debatt, 
demokratisk ytringsfrihet og meningsutøvelse. I dette lys blir det et være eller ikke være for demokratiet og 
nasjonalstaten å beskytte og opprettholde arenaer for enhet og fellesskap på tross av øvrige skillelinjer. 
Nasjonaldagen vår 17.mai er en slik arena, og våre offentlige flaggstenger er en slik arena. Intensjonen med 
loven fra 1933 er om mulig enda mer relevant i dag. De offentlige flaggstengene, folkets flaggstenger, må bære 
flagg som samler hele folket og som ikke splitter. I et multikulturelt og polarisert samfunn er dette helt 
avgjørende.  

Utbruddet av Covid-19 og andre unntakstilstander kan ikke være argument for å tilrettelegge for mer splittelse 
i folket, snarere tvert imot. Når man et kollektiv må ta felles tak og nasjonal dugnad og slitasjen i befolkningen 
øker, må det offentliges oppgave å vedlikeholde og opprettholde samfunns-limet. Det gjøres ved at alle kan se 
på flaggstengene og kjenne at vi alle hører inn under samme fane.  

Dersom kommunene skal flagge etter den politiske sammensetningen i kommunen vil vi oppleve en svært 
differensiert praksis, ikke på grunnlag av kompetanse men skjønn og politiske styrkeforhold. Det er svært 
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uheldig for å si det mildt. Kompetanse begrepet blir således ikke gyldig, og loven må tvert imot være entydig og 
ikke åpne for skjønn.  

Det er en selvfølge at norsk lov følges opp med straffetiltak ved lovbrudd. Dette gjelder også flaggloven. 
Departementet bør evaluere all bruk og misbruk av flaggstenger som allerede foreligger. Det kan synes som om 
kommuner har endret praksis før lovendring. Reaksjoner på dette må bli en naturlig konsekvens av denne 
høringen, gitt at eksisterende lovgivning videreføres.  

Konklusjon 

Partiet De Kristne ber innstendig om at høringsforslagets alternativ D velges: Videreføring av gjeldende lov om 
flagging på kommunenes offentlige bygninger uten endringer.  

De vurderinger som må gjøres i neste runde er om unntakene i loven blir for lettvint utnyttet i politisk øyemed 
og dermed i fragmenterende effekt av kommunene i dag.  

Norge trenger de offentlige flaggstengene til å samle folket, ikke splitte. Det er det norske flagget, det samiske 
flagget og kommune – og fylkesflagg vi trenger å se fra våre felles flaggstenger – også i fremtiden.  
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