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Behandles i Præsidiet 
 

Præsidiets betænkning over 

Medlemsforslag 

om nordisk flagning på Nordens dag den 23. marts 

Forslag 

Præsidiet foreslår, at 

Nordisk Råd beslutter 

at anmode delegationerne at opfordre de nordiske parlamenter at flage med 

de nationale, nordiske flag samt det nordiske svaneflag på Nordens dag  

Baggrund 

Midtergruppen har foreslået, at 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske regeringer, 

at at Nordens dag den 23. marts gøres til officiel eller anerkendt flagdag i 

samtlige nordiske lande 

 

at de nordiske parlamenter flager med de nationale, nordiske flag samt det 

nordiske svaneflag på Nordens dag 

 

Præsidiet førstebehandlede Midtergruppens forslag på sit møde den 27. juni i Nes i 

Norge. Præsidiet mente, at den fortsatte behandling burde sættes i forhold til For-

eningen Nordens lignende fremstød angående problematikken, samt praksis for flag-

ning i de 8 nordiske parlamenter. 

 

På Præsidiets møde den 13. september i Nuuk ønskede Midtergruppen at tilføje be-

tænkningen over medlemsforslaget en at-sats om at anbefale flagning på 23. marts i 

samtlige nordiske lande, med parallel til Europadagen, men uden lov eller forplig-

telse. 

 

Præsidenten konkluderede, at den Konservative gruppe, den Socialdemokratiske 

gruppe, Nordisk Frihed og Nordisk Grøn Venstre støttede betænkningen med en for-

mulering om de nordiske parlamenter og dannede derved flertal i Præsidiet.  

 

Foreningen Nordens forslag 
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Foreningen Norden i Norge skrev i forbindelse med Helsingforsaftalens 50-års jubi-

læum i 2012 et brev til Stortinget, departementerne og kommunerne med opfordring 

om at flage på Nordens dag den 23. marts. Stortinget og en række kommuner fla-

gede. 

 

Departementerne ønskede ikke at bidrage i forbindelse med flagning den dag med 

den begrundelse at Nordens dag ikke er en officiel flagdag i Norge, samt, at set i lyset 

av det meget høje antal officielle flagdage har det således hellere været et ønske om 

at reducere officiel flagning. 

 

To af Norges tidligere samarbejdsministre, Aasrud og Aspaker, har også forsøgt at få 

de norske departementer til at flage, uden held. 

 

Foreningerne Nordens Forbund sendte i 2014 brev til de nordiske regeringer og parla-

menter med opfordring om at flage den 23. marts. 

 

Ifølge oplysninger om svar fra regeringerne i Danmark, Finland og Norge er den ge-

nerelle holdning blandt de nordiske regeringer at det ikke er ønskeligt at øge antallet 

officielle flagdage. 

 

Praksis for flagning i de nordiske parlamenter 

Danmark 

Folketinget flager med de nordiske landes og selvstyrenders områders flag foran Fol-

ketinget på Nordens dag. d. 23. marts. De københavnske busser flager også med 

Nordens flag samme dag. 

 

Finland 

”I anslutning till riksdagens byggnader finns flaggstänger framför Riksdagshuset (2 

st. extra långa), framför riksdagens tilläggsbyggnad Lilla parlamentet (ca. 20 st.) och 

bakom Riksdagshuset på talmansplatsen (1 st.). På officiella flaggdagar och övriga 

flaggdagar flaggas med statsflaggan (Finlands flagga med vapen) i  Riksdagshusets 

två flaggstänger och i en flaggstång vid Lilla parlamentet, samt i flaggstången på tal-

mansplatsen. Samma flaggning genomförs på riksdagens egna festdagar (t.ex. öpp-

nande av riksmötet). På Europadagen flaggas också med EU-flaggan framför Lilla 

parlamentet. 

 

Riksdagens förvaltningsdirektör kan som fastighetschef även besluta om övrig flagg-

ning i riksdagen. T.ex. under större internationella möten flaggar man ofta med de i 

mötet deltagande ländernas flaggor utanför Lilla parlamentet. Under Nordiska rå-

dets senaste möten i riksdagen flaggade man med finska statsflaggan framför Riks-

dagshuset, samt med Nordens flagga på en mindre tillfällig flaggstång och framför 

Lilla parlamentet även med de övriga nordiska ländernas flaggor. Tidigare år har man 

också flaggat framför Riksdagshuset med de nordiska ländernas flaggor, men detta 

kräver tillfälliga flaggstänger (som hyrs). I samband med officiella utländska besök 

flaggas endast med Finlands statsflagga, medan det inomhus kan flaggas med ifrå-

gavarande lands flagga. 
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Varje ny flaggdag orsakar vissa tilläggskostnader i form av övertid och mängden flag-

gor påverkar kostnaderna i någon mån. Om man önskar flagga på Nordens dag, 

skulle det med beaktande av riksdagens nuvarande praxis vara motiverat att tillämpa 

samma princip som på Europadagen, det vill säga att man skulle flagga med Finlands 

flagga och Nordens flagga utanför Lilla parlamentet. Utanför Riksdagshuset är det 

inte möjligt att flagga med en annan flagga än den finska om man inte använder sig 

av tillfälliga flaggstänger. Andra länders flaggor används endast i enskilda fall i riks-

dagen vid möten och eller övriga evenemang.” 

 

Færøerne 

Alle de nordiske landes nationaldage og Nordens dag er officielle flagdage. 

 

Island 

Altinget flagede for første gang i 2018 den 23. marts med de nordiske flag ifølge en 

aftale mellem Altingets præsident og formanden for den islandske delegation. Det 

findes interesse hos Altingets præsident at fortsætte flage, men en formel beslutning 

er ikke blevet lavet. 

 

Norge 

Stortinget besluttede den 20. marts 2014 at den 23. marts skulle være en fast flagdag 

med 5+3 nordiske flag. 

 

Sverige 

Riksdagen har tre flaggstänger för flaggning med ”vanliga” flaggor. 

 

En flaggstång på taket där det flaggas dagligen med den svenska flaggan. Aldrig nå-

gon annan och vi följer allmänna flaggregler vad avser tider osv.  

 

Två flaggstänger på riksplan där i normalfallet hissas en svensk flagga (Heraldiskt 

högra stången) och på den andra har vi hissat en EU-flagga. Dessa flaggor sitter uppe 

dygnet runt och flaggorna är då belysta. Riksplans flaggstänger för talmannens 

flaggstänger, då det är han/hon som formellt är den som avgör vad som skall/får his-

sas på dessa. Talmannen avgör även om flaggning skall ske på halv stång i förekom-

mande fall (Huvudstången). 

 

Det är brukligt att vid officiella utländska besök till riksdagen (talmansbesök, stads-

besök el. motsv.) byts EU-flaggan ut mot gästande lands nationsflagga den/de dagar 

då gästen besöker riksdagen. 

 

Som regel får endast nationsflaggor användas (förutom EU-flaggningen). Undantag 

från regeln om endast nationsflaggor har gjorts för Nordiska rådet när de haft session 

i riksdagen. 
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Udvalgets synspunkter 

Præsidiet anser, at Nordens dag den 23. marts bør markeres og det nordiske samar-

bejde fejres, samt at flagning med de nationale, nordiske flag og det nordiske svane-

flag ville styrke denne markering. 

 

Præsidiet noterer en generel holdning blandt de nordiske regeringer at det ikke er 

ønskeligt at øge antallet officielle flagdage. Præsidiet mener, at det ikke er realistisk 

at rekommandere de nordiske regeringer at Nordens dag bliver en officiel flagdag i 

de nordiske lande, også med tanke på flagningens omfang og udgifter i den forbin-

delse. 

 

Præsidiet anser at Nordisk Råds delegationer hellere arbejder for, at de nordiske par-

lamenter flager på Nordens dag. Helst med de nationale, nordiske flag samt det nor-

diske svaneflag, men hvis det ikke er mulig med det nationale flag og det nordiske 

svaneflag. 

 

Præsidiet foreslår, at Nordisk Råd tager en intern beslutning herom. 

 

 

Nuuk, den 13. september 2018 

Annette Lind (S) 

Christian Juhl (EL) 

Maarit Feldt-Ranta (sd) 

Martin Kolberg (A) 

Michael Tetzschner (H) 

 

Mikkel Dencker (DF) 

Oddný G. Harðardóttir (Sf) 

Phia Andersson (S) 

Wille Rydman (saml) 

 

 

Nytt yrkande 

Mittengruppen motsätter sig mot beslutet som togs i presidiet den 13 september 

med motiveringen: 

 

Vi motsätter oss beslutet att enligt betänkandet begränsa ambitionen till flaggning 

under Nordens dag 23 mars till enbart de nordiska parlamenten. 

 

Mittengruppen vill i enlighet med medlemsförslaget föreslå att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att andra institutioner än de nordiska parlamenten också ska kunna flagga på 

Nordens dag. Detta bör också utgå som en rekommendation snarare än ge-

nom införande av en officiell flaggdag 

 

 

Stockholm, den 4 oktober 2018 
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Bertel Haarder (V) 

Mikael Staffas (Lib) 

Silja Dögg Gunnarsdóttir (Frfl) 

Staffan Danielsson (C) 

 

 


