1. Utførelse
Indre Østfold kommune har et stort antall offentlige bygninger, veier og plasser med
tilhørende flaggstenger som det skal heises flagg på i tråd med flaggloven.
Flagging med statsflagget skal utføres i tråd med lovverket og flagginstruksen for IØK.
Det anses å være knyttet formaliteter til det å flagge som forbinder flagging med noe
formelt og høytidelig. Det er f. eks. kjent at det å miste eller slippe hele eller deler av
flagget på bakken bryter disse formalia.

2. Lov og forskrift
Flagging reguleres av Lov av 10. desember nr 1 1898 om Norges Flagg, Lov av 29. juni nr
2 1933 om flagging på kommunenes offentlige bygninger, statens flaggreglement,
tilhørende forskrifter og rundskriv fra departement med ansvar for flagging.
Lov av 29. juni nr 2 1933 ble siste gang endret med virkning fra 01.01.2018 og lyder som
følger:

§ 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.
Dog kan Kongen utferdige bestemmelser om adgang til i særlige tilfeller å benytte
et fremmed lands flagg ved siden av det norske.
Overtredelse av denne lov straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.

Flagging etter ovennevnte Lov og forskrift gjelder bruk av Statsflagget (uten splitt og
tunge) på eller fra kommunens offentlige bygninger og -plasser, eller bygninger og
eiendommer som i hovedsak blir brukt av kommunale institusjoner eller virksomheter.
Det er tillatt å bruke Sameflagget og fremmede lands flagg ved siden av det norske
Statsflagget ved anledninger der det er naturlig som en æresbevisning. Bruk av disse
flagene skal skje i tråd med denne instruksen.
Loven åpner ikke for at kommunen selv kan bestemme hvilke flagg som kan benyttes
utover de to unntaksbestemmelsene som gir kommunen en viss adgang til å flagge med
andre flagg
Flagging med pride- eller regnbueflagget ved administrasjonsbygg tillates ikke.

3. Offisielle flaggdager
Statsflagget bør i alminnelighet bare brukes på de offisielle festdager og når offisiell
flagging er påbudt.
Norge har 16 offisielle flaggdager som følger:

Dato

Anledning

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, den internasjonale arbeiderdagen

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 stortings- og kommunevalg

4.Andre flaggdager
4.1. Spesielle anledninger
Det kan flagges med Statsflagget ved andre høytidelige og festlige anledninger innen
nasjonen, kongehuset eller kommunen (f. eks. vennskapskommunebesøk).

4.2. Offisielle valgdager
Det skal flagges på den offisielle valgdagen ved alle bygg som brukes som stemmelokale
under valg til Stortinget, Sametinget, kommunestyre og fylkesting. Stemmestyrene er
ansvarlig for flaggingen.

4.3. Begravelser
Det flagges ved administrasjonsbyggene under begravelse av nåværende og tidligere
ordførere, nåværende kommunestyremedlemmer og rådmann. Ved begravelse av andre
nåværende ansatte flagges det ved det sted hvor vedkommende var ansatt dersom
bygget har flaggstang.
Ved begravelser skal det flagges på halv stang inntil seremonien er avsluttet. Deretter
skal flagget heises på hel stang. Ved flagging på halv stang, skal flagget først heises på
hel stang og holdes der et øyeblikk for deretter å fires på halv stang.

5. Tidspunkt for flagging
Flagget blir i månedene fra og med mars til og med oktober heist kl. 0800, resten av året
kl. 0900. Flagget fires ved solnedgang, men ikke senere enn kl. 2100 selv om sola går ned
etter den tid.
I Indre Østfold kommune kan tidspunkt for heising og firing av flagg avvike noe fordi det
ikke er mulig å ha en person på alle steder hvor det flagges samtidig. Flagg ved
administrasjonsbygg fires i en bestemt rekkefølge hvor siste skal være Indre Østfold
rådhus, og at flagg ved kommunale bygg uten døgnkontinuerlig drift fires ved
arbeidstidens slutt.

6. Metode og ansvar for flagging
6.1. Administrasjonsbygg
Som administrasjonsbygg regnes rådhusene/kommunehusene i Askim, Eidsberg og

Trøgstad, og innbyggertorgene på Tomter og Spydeberg.
Flaggheising på flaggdager som inntreffer på ordinære arbeidsdager utføres på
flaggheisingstidspunktet av den i eiendomsseksjonen som har driftsansvar på bygget
(vaktmester).
Flaggfiring gjennomføres av kommunal vaktordning etter rekkefølgen nedenfor, men med
den forutsetning at flagget ved administrasjonsbygget i Askim fires til slutt og på siste
firingstidspunkt.
På bevegelige helligdager eller andre flaggdager som ikke faller på vanlig arbeidsdag
utføres flagging av kommunal vaktordning i tråd med rekkefølgebestemmelsene
nedenfor.
Flaggheisingsrekkefølge er Askim, Spydeberg, Hobøl, Eidsberg og Trøgstad.
Flaggfiringsrekkefølge er Trøgstad, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Askim.

6.2. Andre kommunale bygg med flaggstang
Kommunen har i tillegg til administrasjonsbygg et stort antall andre kommunale bygg
med flaggstenger. Det gjelder for eksempel skoler, helsebygg, kulturhus mm.

6.2.1. Kommunale bygg med døgnkontinuerlig drift (f. eks. sykehjem)
Flaggheising på flaggdager som inntreffer på ordinære arbeidsdager utføres på
flaggheisingstidspunktet av den i eiendomsseksjonen som har driftsansvar på bygget
(vaktmester).
Flaggfiring skjer ved arbeidsdagens slutt eller ved aktivitetens slutt, dog ikke seinere enn
det som fremkommer i pkt 5 i denne instruksen og utføres av driftsorganisasjonen på
bygget.
På bevegelige helligdager eller andre flaggdager som ikke faller på vanlig arbeidsdag
utføres flagging av driftsorganisasjonen på bygget.

6.2.2. Kommunale bygg uten døgnkontinuerlig drift (f. eks. skolebygg)
Det flagges på ordinær måte med flaggheising i tråd med pkt 5 i denne instruksen og
utføres av vaktmester.
Flaggfiring skjer ved arbeidsdagens slutt eller ved aktivitetens slutt av vaktmester.
Det flagges ikke på bevegelige helligdager eller andre flaggdager som ikke faller på vanlig
arbeidsdag.

7.Flaggstenger i by og gatemiljø
På flaggstenger som er frittstående på kommunal grunn som gater, torg, bruer, plasser
eller lignende og som ikke er som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks
åpnes det i loven for fri bruk av f. eks. pride- eller regnbueflagget.
Kommunen har i tillegg til flaggstenger ved kommunale bygg også faste og/eller mobile
flaggstenger som benyttes på festdager som hovedsakelig har vært 1. og 17. mai.
Kommunen flagger langs veier kun på 17. mai.
Flaggstenger langs vei kan stilles til disposisjon for lag, foreninger og handelstanden
etter avtale med kommunen.

