FLAGGPOLICY
I FÖGLÖ KOMMUN
För flaggning gäller på Åland följande lagar;
1) Självstyrelselagen 18 § 3 punkten resp. 27 § 5 punkten
2) LL om Ålands flagga, särskilt 4 § 2 c) mom resp. 8 § 4 mom
Däremot gäller inte den finska flagglagen eller förordningen om flaggning med Finlands flagga för
Ålands offentliga instanser (med undantag för finska statens instanser på Åland). Därmed torde fråga
två om vilken flagga som skall användas vara klar, dvs på Åland används i offentliga sammanhang
Ålands flagga. Detta har också alltid tillämpats i Föglö kommun.
Klarlagt är också enligt flagglagen att flaggning skall ske på alla kommunens flaggstänger som finns
vid kommunala inrättningar (dvs kommungården, Annagården, Föglö grundskola, daghemmet osv)
utan undantag.
Kvarstår då frågan om huruvida det offentliga på Åland skall flagga på finländska flaggdagar. Detta är
ju då inte obligatoriskt utan baseras i så fall på ett eget ställningstagande (flaggpolicy).
De enda tre officiella flaggdagarna på Åland är (4 § LL om Ålands flagga);
1) 30 mars (dagen för högtidlighållande av Ålands demilitarisering och neutralisering);
2) sista söndagen i april (= Ålands flaggas dag), samt
3) 9 juni (Självstyrelsedagen).
Förutom de tre officiella flaggdagarna på Åland (se ovan) flaggar kommunen också följande dagar vid
kommunens inrättningar;
* 1 maj (det finländska arbetets dag)
* mors dag (andra söndagen i maj)
* midsommardagen (Finlands flaggas dag)
* fars dag (andra söndagen i november)
* 6 december (Finlands självständighetsdag)
* valdagar (lagtings- och kommunalval, presidentval, riksdagsval, val till Europaparlamentet)
Flaggorna hissas ovannämnda dagar för kommunens del av fastighetsskötarna och, ifall flaggdagen
infaller på en ledig dag, av den som är i fastighetsskötarjour aktuell dag.
Flaggan skall enligt lag hissas kl. 8.00 och halas vid solnedgången, dock senast kl. 21.00 sommartid.
Undantag;
* midsommar då flaggan enligt lag skall hissas på midsommaraftonen kl. 18.00 och halas
midsommardagen kl. 21.00.
* valdagar då flaggan hissas innan vallokalerna öppnas och halas då vallokalerna stängs (i regel kl.
20.00).
I övrigt helt enligt gällande lagstiftning, dock så att enligt särskild prövning kan också andra dagar bli
flaggdagar om officiella rekommendationer framförs och kommundirektören (eller dennes
ställföreträdare kommunstyrelseordförande) i så fall besluter om detta med särskilt beslut.
Fastställt av kommunstyrelsen § 25 den 11.2.2014.

