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Vedtatt

1. Virkeområde
Flaggreglementet gjelder for alle flaggstenger som eies av Hábmera suohkan – Hamarøy kommune.
Reglementet har som formål å forenkle og klargjøre hvor og når det skal skje kommunal flagging på

offisielle flaggdager og ulike arrangementer, samt når det skal flagges med norsk og samisk flagg.

2. Flaggsteder:
Sted:
Kommunehuset
Bygdeheimen Oppeid
Oppeid skole
Gammelskolen på Drag
Dragstunet
Ulvsvåg oppvekstsenter
Innhavet oppvekstsenter
Storjord omsorgsboliger

Antall flaggstenger:
2
1
1
2
1
1
2
1

Øvrige kommunale flaggstenger som ikke er nevnt, beholdes inntil videre, og kan benyttes til lokal
flagging.
3. Type flagging
Der det er én flaggstang, flagges det med norsk flagg. Unntak er samefolkets dag, da det flagges kun
med det samiske flagg. Der det er to flaggstenger, flagges det med norsk og samisk flagg.
Ved lokal flagging ved dødsfall og fødselsdager jfr. pkt. 7 kan det flagges med samisk eller norsk flagg.
4. Regler for bruk av flagget og flaggstenger:
Ved bruk av det samiske flagget ved offisielle norske flaggdager og ved offisielle samiske anledninger,
skal det samiske flagget plasseres på plassen til høyre for det norske flagget, sett forfra bygget.
5. Flagging på halv stang:
Flagget heises først til topps og fires til halv stang. Halv stang innebærer at flagget fires ned en tredel av
stangens høyde, målt fra toppen av flagget. Etter bisettelsen heises flagget til topps.
6. Tidspunkt for flagging i Hábmera suohkan – Hamarøy kommune:
I sommerhalvåret, fra mars tom. oktober skal flagget heises kl.08.00 og fires ved solnedgang, senest
kl. 21.00. Om vinteren, fra november tom. februar skal flagget heises kl. 10.00 og fires kl. 15.00.
7. Offentlige flaggdager:
DATO
1.januar
21. januar
6. februar
21.februar
Bevegelig
1. mai
8.mai
17.mai
Bevegelig
7.juni
4.juli
20.juli
29.juli
19.august
Bevegelig
25.desember

FLAGGDAG
1. nyttårsdag
H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra fødselsdag
Samefolkets dag
H.M. Kong Harald Vs fødselsdag
1. Påskedag
Offentlig høytidsdag – den internasjonale arbeiderdagen
Frigjøringsdagen 1945
Grunnlovsdagen
1. Pinsedag
Unionsoppløsningen 1905
H.M. Dronning Sonjas fødselsdag
H.K.H. Kronsprins Haakon Magnus’ fødselsdag
Olsokdagen
H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
Dagen for Kommunevalg, Stortingsvalg/Sametingsvalg
1. juledag

2

Flagging i forbindelse med offisielle besøk av:
Det skal flagges ved besøk fra medlemmer av Kongehuset. For øvrig kan det flagges ved andre offisielle
besøk.
Flagging i forbindelse med Hamsundagene
Det flagges på åpningsdagen til Hamsundagene. Flaggsted: Kommunehuset.
Flagging ved dødsfall og fødselsdager
Det kan foretas kommunal flagging på halv stang i forbindelse med dødsfall, på dødsdagen og
begravelsesdagen, for ansatt som går bort mens de fortsatt er tilsatt i kommunen.
Ved sykehjem og omsorgsboliger kan det flagges på samme måte ved bortgang av beboer.
Videre kan det flagges på fødselsdager, når beboere på helseinstitusjonene har runde dager.
Flagging ved konfirmasjon
Det flagges i kretsen der det er konfirmasjon. Arrangør av konfirmasjonen besørger flagging.
Øvrig offisiell flagging
Det delegeres til ordfører å ta stiling til offisiell kommunal flagging ved andre anledninger. Dette
kan gjelde anledninger som berøres av punktene overfor, men ikke dekkes fullstendig av disse.
Det forutsettes at det utøves streng praksis for kommunal flagging.
Behandling av flagget:
Flagget er et nasjonalt symbol, og skal behandles med respekt. Det skal ikke berøre bakken eller
tilsmusses på annet vis. Ved kassasjon skal det makuleres ved splitting av flaggets farger, og videre skal
delene kasseres. Det er ikke tillatt å heise 2. flagg, eller en kombinasjon av flagg og bander/vimpel på
samme flaggstang.
Bruk av andre nasjoners flagg
Et fremmed lands flagg kan heises ved siden av det norske jfr. forskrift om adgang til i særlige tilfeller å
benytte fremmed lands flagg ved siden av det norsk flagg på kommunale bygninger. Et fremmed lands
flagg skal ikke gis en mer framtredende plass enn det norske flagg.

Referanser:
Flaggloven | Flaggregler.no
Lov om bruk av flagg på kommunens offentlige bygninger:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1933-06-29-2
Forskrift om bruk av det samiske flagget - Lovdata
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