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1. Flagging i Dønna kommune foretas ved følgende offentlige bygninger: 
 Kommunehuset 
 Dønna omsorgssenter 
 Løkta oppvekstsenter 
 Bjørn skole 
 Dønna barne- og ungdomsskole.  

 
Flagging foretas av personell fra den enkelte enhet. 

 
2. Flagget skal oppbevares slik at det ikke blir krøllete. Flagget skal ikke være falmet, og 

det skal repareres hvis det har fått rifter og skader. Er flagget i så dårlig forfatning at 
det må kasseres skal det enten brennes eller sprettes fargene fra hverandre, slik at 
det ikke kan vanæres senere. 

 
3. Flagget skal heises bestemt og jevnt. Flagglinen skal holdes stramt, både ved heising 

og firing. Flagget skal aldri berøre bakken. 
 

4. Firing av flagg skal gjøres innenfor ordinær arbeidstid. Det vil si at de i tiden mars-
oktober heiser flagget kl.08.00 og i månedene november-februar kl.09.00. Flagget 
fires kl.15.00 eller senest kl. 15.45. 

 
5. Plikten til å flagge begrenses til følgende dager: 
 6. februar  (Samefolkets1 dag)2 
 21. februar (Kong Harald V sin fødselsdag) 
 1.mai  (Arbeidernes internasjonale kampdag) 
 8.mai  (Frigjøringsdagen 1945) 
 17.mai  (Nasjonaldagen) 
 28. juni  (Regnbueflagg, juni er pridemåned)3 
 4 juli  (Dronning Sonja sin fødselsdag) 
 Valgdagen 

 
Det skal da flagges selv om det er en helgedag. Rådmannen avgjør om flagging skal 
skje ved spesielle anledninger. 

 
6. Flagging som foretas på dager som faller utenfor dagene nevnt i punkt 4 utføres på 

frivillig basis og uten godtgjørelse. 
 

7. Personell som utfører flagging på helge- og høytidsdager godtgjøres som om arbeidet 
varte i minst 2 timer, i tillegg til at det betales ut et tillegg på 1 1/3 timelønn pr. 
arbeidet time.

 
1 Flagges med sameflagget. 
2 Flagges på de enhetene, jfr. punkt 1, som har det samiske flagget. 
3 Flagges på de enhetene, jfr. punkt 1, som har prideflagget. 


