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PRIDE-FLAGG I NORD-TROMS 6. JUNI 2020 

 

Nord-Troms Pride arrangeres for første gang 6. juni 2020 i Nordreisa. 

Arrangementet setter fokus på mangfold, inkludering og toleranse, og skal bli et 

årlig arrangement. Nord-Troms Pride jobber for å fremme kjærlighet i alle former 

og farger. Et åpent samfunn med plass til alle, uavhengig av rase, kjønn eller 

seksuell legning. Nord-Troms Pride vil at alle kommuner i Nord-Troms skal være 

gode å bo i, uansett hvem du er og hvem du elsker (Ref.: Nord-Troms Pride på Facebook) 

 

Nord-Troms ungdomsråd støtter arrangementet og har i møte 26.11.2019 gjort 

vedtak om å delta og holde appeller. I møte 13.1.2020 ble det vedtatt å fremme 

felles saksfremlegg om flagging ved rådhusene under arrangementet.  

 

Ungdomsrådet mener at det er svært viktig å delta på arrangementet for å vise at at 

Nord-Troms er en åpen og inkluderende region. Det er knyttet mange tabu rundt 

temaet seksuell legning som bidrar til at unge velger å flytte fra Nord-Troms. 

Ungdomsrådet vil at fremtidens Nord-Troms skal være positiv, inkluderende og 

åpen – for alle, uansett hvem du er og hvem du elsker! Ungdomsrådet mener det er 

viktig at kommunene viser et aktivt og tydelig standpunkt i saken. Kommunene i 

Nord-Troms er for alle – uansett hvem du er og hvem du elsker. Ungdomsrådet 

oppfordrer alle kommunene i Nord-Troms til å heise Pride-flagget 6. juni 2020. 

 
Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger 
§ 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 tilfelle å benytte et fremmed lands flagg ved siden av det 
norske. Overtredelse av denne lov straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder. 

0 Endret ved lover 11 apr 2003 nr. 22, 21 mars 2014 nr. 8, 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015), 15 des 2017 nr. 109 (ikr. 1 jan 2018 iflg. res. 15 des 2017 nr. 2118, var 

tidligere del I). 
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