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Høringssvar om endring av flaggloven
Innledning
Vi viser til Høringsnotat om forslag til endring av lov om flagging på kommunenes offentlige
bygninger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, av 3. juli 2020.
Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn med mer enn 98.000 medlemmer. Vi
arbeider for å videreutvikle humanismen og bidrar til at mennesker kan praktisere sitt
humanistiske livssyn innenfor rammene av en sekulær stat og et livssynsåpent samfunn.
Debatten om endring av flaggloven har bl.a. oppstått som følge av initiativ i en rekke
kommuner om at kommunen må flagge med regnbueflagget i anledning den årlige Pridefeiringen.
Vurderinger
Human-Etisk Forbund mener den historiske frigjøringen av personer med homofil og lesbisk
seksuell legning, som Pride-feiringen bl.a. representerer, er et gode. Frigjøringen er helt i tråd
med de grunnleggende menneskeverds- og frihetsidealene Norge som stat er basert på, og
har således allmenn interesse.
Vi mener derfor det er riktig at offentlige institusjoner som kommuner, fylker og stat skal kunne
markere støtte til denne bevegelsen ved å flagge på sine bygninger.
Det samme mener vi bør gjelde også andre bevegelser eller organisasjoner som kjemper for
de frihetsidealene og menneskerettighetene Norge er tuftet på. Slike initiativer vil også, som en
generell regel, ha allmenn interesse.
Vi er opptatt av at kommune, fylke og stat skal være for alle. Offentlige institusjoner må ikke
kunne misbrukes til å fremme særinteresser, men være samlende. Dette er en grunnleggende
sekulær tanke. Det skal være et tydelig skille mellom særinteresser, som for eksempel HumanEtisk Forbunds ikke-religiøse humanistiske livssyn, eller kristendommen, og det offentlige –
altså det som angår oss alle. For å understreke prinsippet, mener vi det ville være misbruk av
en offentlig institusjon hvis en kommune skulle flagge med humanistbevegelsens logo, happy
human, på verdens humanistdag den 21. juni. At det kommunale kulturhuset heiser det norske
flagget for en humanistisk konfirmasjon eller navnefest som holdes i lokalet må derimot være
innenfor.
Vi innser at det vil være et skjønnsmessig spørsmål hva som kan sies å være av allmenn
interesse, og at det kan oppstå strid om denne grensedragningen i en enkeltkommune. Det kan
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fattes kommunale vedtak om flagging som tolkes som støtte til kontroversielle bevegelser, eller
til splittende organisasjoner og verdier. Derfor mener vi det er viktig at det finnes en
lovformulering om at slik flagging, for å være lovlig, må være i allmenhetens interesse. Da kan
staten om nødvendig gripe inn.
Konklusjon
Human-Etisk Forbund støtter alternativ A i høringsnotatet – at adgangen til å flagge på
kommunenes offentlige bygninger utvides til også å gjelde flagging i anledning «arrangement,
markering eller merkedag av allmenn interesse».
Det er de tre siste ordene – av allmenn interesse – som er avgjørende for at vi støtter dette
alternativet. Flagging som kan tolkes som støtte til kontroversielle bevegelser, og/eller til
splittende organisasjoner og verdier som ikke er av allmenn interesse, bør ikke tillates.

Vennlig hilsen
for Human-Etisk Forbund

Trond Enger
generalsekretær
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