
Utfyllende svar fra ordfører på Vemund Vikens interpellasjon om flagging under Hadeland Pride 

Kommunestyret behandlet første gang interpellasjonen fra Vemund Viken 5. mars 2020 og gjorde slik 

vedtak: Interpellasjonen om å flagge på Gran Rådhus under Hadeland Pride utsettes for nærmere 

avklaring av lovgrunnlaget. 

Som følge av vedtaket sendte ordfører forespørsel til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

17.03.20. Spørsmålet ble besvart 5. mai 2020 og inneholdt ingen fortolkning, kun en gjengivelse av 

Flaggloven slik den er kjent. (vedlagt). 

28. mars 2020, tre uker etter kommunestyrets behandling av interpellasjonen, hadde både 

Adresseavisa og Dagsavisen oppslag som bekreftet at Regjeringen ønsker å modifisere regelverket på 

dette området. Daværende kommunalminister Sanner bekreftet at det legges opp til at kommunene 

selv kan fastsette sine reglement for flagging med andre flagg enn det norske og samiske ved 

spesielle arrangement.  

Etter svaret fra KMD sendte ordfører en forespørsel til kollegaer rundt i landet med spørsmål om 

praksis knyttet til flagging ved Pride-arrangement i deres kommune. Svarene bekreftet at dette er en 

utbredt praksis i norske kommuner av alle størrelser.  

I sum vurderer derfor ordfører spørsmålet om flagging med Regnbueflagget i forbindelse med Pride 

mer som et politisk enn et juridisk spørsmål. Jeg står derfor fast ved mine vurderinger fra mars i år: 

Pride-arrangementet er en synlig og viktig markering og støtte til LHBT bevegelsens arbeid mot 

diskriminering og for aksept og likestilling spesielt, men også en feiring av mangfold og inkludering 

generelt.  

Hadelandskommunene var de første bygde-kommunene som har vedtatt en handlingsplan for bedre 

inkludering av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet. For mange mennesker er 

dette et klart fortrinn ved Hadeland som jeg som ordfører mener vi kan være stolte av, men som 

også forplikter.  

Regnbueflagget er et flagg som symboliserer mangfold og fellesskap. Verdier jeg mener Gran 

kommune med stolthet kan og bør flagge overfor sine innbyggere.  

Utfra det pågående arbeidet med oppmykning av Flaggloven samt den utstrakte praksisen med 

flagging i forbindelse med Pride i norske kommuner, oppfordres kommunestyret til å la skjønn og 

politisk vilje, og ikke juss, være avgjørende for vedtak i denne saken.  

Under diskusjonen i kommunestyrets behandling av saken i mars ble det framholdt at kommunen 

risikerte bot eller fengselsstraff for brudd på Flaggloven ved et vedtak om flagging under Hadeland 

Pride. For de som frykter at dette er en realistisk konsekvens, er det enkelt for denne ordføreren å 

være klar på at jeg i så fall frivillig påtar meg å sone fengselsstraffen. Et vedtak om flagging i 

forbindelse med Pride vil derfor ikke påføre kommunen noen økonomiske belastning utover de 2-

3000 kronene et Regnbueflagg koster.  

 

Ordfører opprettholder sitt forslag til vedtak: 

Gran kommune heiser Regnbueflagget under Hadeland Pride. Innkjøp av flagg finansieres 

over konto 1143 – 6100 – 1000 i driftsbudsjettet for 2020.  

 

Ordfører Randi Eek Thorsen, 06.09.2020 


