NES KOMMUNE

FLAGGING VED KOMMUNALE BYGG
SAKSOPPLYSNING
Lov om Norges Flagg er av 10.12.1898. Det er bestemt i § 2 at det på statens offentlige bygninger
skal benyttes flagg med splitt og tunge. Nærmere bestemmelser om bruk av statsflagget finnes i
Forskrift av 21.10.1927 angående bruk av statsflagget og handelsflagget.
Det følger av forskriften at det skal flagges ved statlige virksomheter på de offisielle flaggdagene,
og at flagging skal skje ved bruk av statsflagget.
De offisielle flaggdagene er fastsatt i § 4 og er som følger:
1. januar

1. nyttårsdag

21. januar

H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag

6. februar

Samefolkets dag

21. februar

H.M. Kong Harald Vs fødselsdag

1. mai

Offentlig høytidsdag

8. mai

Frigjøringsdagen 1945

17. mai

Grunnlovsdagen

7. juni

Unionsoppløsningen 1905

4. juli

H.M. Dronning Sonjas fødselsdag

20. juli

H.K.H. Kronprins Haakon Magnus’ fødselsdag

29. juli

Olsokdagen

19. august

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag

25. desember

1. juledag

Bevegelig

1. påskedag

Bevegelig

1. pinsedag

Bevegelig

Dagen for Stortingsvalg

§ 6 regulerer tiden flagget skal være heist. I månedene mars til og med oktober heises flagget
kl. 08.00, i månedene november til og med februar kl. 09.00. Flagget hales ved solnedgang, dog
ikke senere enn kl. 21.00 hvis solen går ned etter denne tid.
Forskriften gjelder altså statlige og ikke kommunale bygg. Når det gjelder kommuner anbefaler
Utenriksdepartementet ”at flagget hales ved kontortidens slutt.”
Ettersom det ikke er kontortid ved alle kommunale bygg på offentlige flaggdager, ble det ved
forrige gjennomgang av reglementet besluttet som en hensiktsmessig ordning at det flagges ved
kommunale bygg ”når det foregår aktivitet i bygget”. Unntak fra dette er gjort for Rådhuset.

Flagging fra kommunale bygg i Nes kommune foretas etter dette reglement:
Rådhuset
Det flagges ved rådhuset på alle offisielle flaggdager som faller på normal virkedag. Heising og
firing av flagg skjer i arbeidstiden. Unntak er 1. mai, 8.mai og 17.mai. Da skal det flagges
uavhengig om dette er virkedag eller helg. Ansvarlig for å utføre dette er Bygg, Bolig og Eiendom.
Heising og firing av flagg skal foregå i henhold til forskrift angående bruk av statsflagget og
handelsflagget.
Flaggstenger ved Bautaen
Her flagges det kun 1.mai, 8.mai og 17.mai. Det inngås avtale med lag/forening om heising og
firing av flagg. Heising og firing av flagg skal foregå i henhold til forskrift angående bruk av
statsflagget og handelsflagget.
Flaggstang ved stasjonstomta
Nes kommune heiser / firer ikke flagget på denne flaggstangen.
Sykehjemmet & Nes Bo – og aktivitetssentere
Det står en flaggstang ved Nes Bo & aktivitetssenter,og en flaggstang ved Nes sykehjem.
Det er døgnkontinuerlig drift ved sykehjemmet og bo – og aktivitetssentret, og det er vaktmester
ved disse byggene som har ansvaret for å heise og fire flagget ved sitt bygg når flaggdagen er på en
virkedag. Vaktmester har kontortid fra kl. 0730 til kl 1515. Det vil derfor være personalets ansvar å
fire flagget ved solnedgang/ kl. 2100. Når flaggdagen faller på en helligdag/ i helg er det personalet
som er på vakt som har ansvaret for heising / firing av flagget. Dette betyr at det flagges ved
sykehjemmet og bo – og aktivitetssentret fra kl. 08.00 eller 09.00 til solnedgang/kl. 21.00. Et
unntak fra dette er på valgdagen når sykehjemmet eller bo – og aktivitetssenteret ikke brukes som
valglokale. Det skal flagges fra sykehjem og ved bo – og aktivitetssentret også på valgdagen.
Heising og firing av flagg skal foregå i henhold til forskrift angående bruk av statsflagget og
handelsflagget.
Valglokalene
Det blir flagget ved de valglokalene som har flaggstang i henhold til flaggforskriftens regler om
tidspunkt for heising/firing. Det blir valgstyrene sitt ansvar å heise og fire flagget ved valglokalet på
valgdagen.
Heising og firing av flagg skal foregå i henhold til forskrift angående bruk av statsflagget og
handelsflagget.

Skolene
Følgende fjorten skoler i kommunen har flaggstang: Auli skole, Brårud skole, Fjellfoten skole,
Framtun skole, Jerpestad skole, Neskollen skole, Opaker skole, Skogbygda skole, Udnes skole,
Vormsund skole, Østgård skole, Årnes skole, Runni ungdomsskole og Vormsund ungdomsskole.
Etter gjeldende reglement flagges det kun på skolene når det er aktivitet der. Rådmannen synes det
er riktig at det bare flagges når det er elever tilstede eller når skolen blir brukt til andre aktiviteter.
Dette innebærer at dersom skolen ikke brukes som valglokale, vil det ikke bli flagget ved skolen på
valgdagen. Det flagges heller ikke på offentlige flaggdager hvor skolen har stengt. Det er
vaktmestrene som har ansvaret for å flagge når den offentlige flaggdagen faller på en vanlig
arbeidsdag. Det må aksepteres at heising/feiring av flagg kan bli foretatt tidligere/senere pga
vaktmester er ansvarlig for dette på flere bygg. For vaktmestrene i kommunen er arbeidstiden
fastsatt fra kl. 07.30 til 15.15. Flaggene ved skolene vil altså bli firt før solnedgang, men etter at
skoledagen for elevene er slutt.
Når det gjelder skolene, vil det være naturlig at det flagges første skoledag og ellers ved spesielle
anledninger. Slik er også praksis, dette avtales særskilt mellom skolene og Bygg, Bolig og Eiendom.
På dager som 1. mai hvor det kan være aktivitet på enkelte skoler, og 17. mai er det
arrangementskomiteene som har ansvaret for å heise og fire flagget i henhold til flaggforskriftens
regler om tidspunkt for heising/firing.
Flagging ved begravelser
Det flagges på Rådhuset hvis det er dødsfall blant faste medarbeidere (kan fravikes hvis det er
unaturlig å flagge). Ansvar: Virksomhetsleder tar kontakt med servicetorget og opplyser om
tidspunkt for flagging på halv stang og evt. når flagget skal til topps igjen. Servicetorget formidler
dette videre til Bygg, Bolig og Eiendom som besørger flaggingen i det oppgitte tidsrom.

