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KOMMUNALE VIGSLER - DELEGERING AV VIGSELSMYNDIGHET
Bakgrunn for saken
Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for å gjennomføre borgerlige vielser fra
domstolene. Overføringen av vigselsmyndigheten til kommunene er et ledd i
kommunereformen.
Kommunen får plikt til å gi et vigselstilbud for egne innbyggere og for personer som ikke er
bosatt i Norge men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her. Ordfører og
varaordfører får vigselsmyndighet direkte av loven. I tillegg kan kommunestyret selv gi
vigselsmyndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte.
Rådmannen vil i denne saken orientere om hvordan den praktiske gjennomføringen av
borgerlige vielser i Klepp vil finne sted. Kommunestyret kan gi vigselsmyndighet til andre enn
ordfører og varaordfører, og i denne saken foreslås at kommunestyret gir noen kommunalt
ansatte vigselsmyndighet.
Kort om regelverket
Det følger av egne forskrifter om kommunale vigsler § 1 at:
Kommunen skal ha et tilgjengelig vigselstilbud til personer som nevnt i § 2 første ledd.
Tilbudet skal dekke etterspørselen i kommunen på en god måte og tilrettelegges for
personer med funksjonsnedsettelse og for andre med særskilte behov.
Det følger videre av nevnte forskrift § 2 at:
Vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som
ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her.
Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr
vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Brudefolkene skal informeres om
kostnaden i god tid før vigselen.
Borgerlig vielse i Klepp kommune
Rådmannen har fått opplyst fra tingretten at det i fjor ble viet i underkant av 20 par fra Klepp.
Tingretten har de senere årene kun hatt vielser på hverdager, og særlig torsdag og fredag
har blitt benyttet. Tingretten har benyttet et eget rom til gjennomføringen av vielsene.
Tingretten har de senere årene ikke lagt opp til at vielser skjer utenfor tinghuset eller utenom
vanlig kontortid, men de som vier har kunnet gjøre unntak. Tingrettens tilbud har i
utgangspunktet vært gratis.
Rådmannen har i samråd med ordfører lagt opp til følgende rutiner for gjennomføring av
borgerlige vigsler i Klepp:
1. I Klepp vil det være ordfører, varaordfører eller andre personer oppnevnt av
kommunestyret som foretar vielsene.

2. Seremonien vil til vanlig foregå i formannskapssalen i Klepp rådhus.
3. Vielser vil finne sted 2 annonserte fredager i måneden mellom kl. 12.00 og 15.00.
4. Klepp kommune kan tilby vielser utenfor ordinært vigselslokale og ordinære
tidspunkt, men dette må avtales i god tid (vanligvis minst 2 måneder) på forhånd.
5. Klepp kommune kan også gjennomføre vielse av brudepar som er bosatt i andre
kommuner.
6. Klepp kommune vil ikke ta betalt for vielser på annonserte dager og i ordinært
vigselslokale.
For vielser til andre tidspunkt enn annonsert, eller vielser i Klepp i andre lokaler
enn vigselslokalet, skal det betales et gebyr på kr 750,- pr. påbegynt time
(vigselstid/reisetid) til dekning av merkostnader.
Dersom det unntaksvis skal gjennomføres vielser utenfor Klepp kommunes
grenser blir gebyret fastsatt av rådmannen i hvert enkelt tilfelle slik at gebyret
dekker faktiske kostnader.
7. Brudepar, forlovere og gjester må møte i Klepp rådhus 10 minutter før avtalt tid for
vielse. Det skal være to vitner til stede under seremonien, som varer i 10 - 15
minutter.
8. Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv
sørge for tolk. Tolken må ha fylt 18 år, og ikke være i nær familie med brudeparet.
Vigsler kan avbryte en vielse hvis det er tvil om vielsen kan gjennomføres på en
forsvarlig måte.
9. Den praktiske tilretteleggingen for gjennomføring av de borgerlige vielsene blir
delegert til rådmannen.
Klepp kommune vil på sin hjemmeside legge ut informasjon om at kommunen fra 1. januar
2018 overtar ansvaret for borgerlige vielser, informasjon om hvordan dette er organisert samt
opplysninger om annonserte vigselsdager minst et år fram i tid.
Vigselsmyndighet i kommunen
Det følger direkte av ekteskapsloven at ordførere og varaordførere får myndighet til å
gjennomføre vielser. I tillegg kan kommunestyret gi slik myndighet til ansatte eller
folkevalgte. Beslutningen om hvem som skal ha vigselsmyndighet, i tillegg til ordfører og
varaordfører, skal tas av kommunestyret selv og kan ikke overlates til andre.
Kommunen må selv vurdere hvem som er egnet for oppgaven. Det er ikke krav om særlig
kompetanse eller erfaring. I lovforarbeidene blir det uttalt at det kan være hensiktsmessig at
det også tilbys vigslere som er politisk nøytrale.
Vigselsmyndigheten vil opphøre dersom en folkevalgt ikke lenger er folkevalgt eller
vigslerens ansettelsesforhold i kommunen avsluttes. Vigselsmyndigheten vil også opphøre
dersom kommunestyre trekker tilbake tildelingen.
En kommunal vigsler kan gjennomføre vielser i hele landet. Uansett hvor vielsen
gjennomføres, handler vigsleren på vegne av den kommunen han er folkevalgt eller ansatt i.
Rådmannens vurdering

Rådmannen vurderer at Klepp kommune med tilbudet som gis fra og med 1. januar 2018 vil
dekke lovens krav om vigselstilbud i kommunen. Rådmannen legger i utgangspunktet opp til
at vielsene skal skje på rådhuset i det angitte tidsrommet, men rådmannen åpner for at det
kan gjøres unntak fra dette. Rådmannen vil fortløpende vurdere om det skisserte gebyret
dekker merkostnader i forbindelse med vielser når disse gjennomføres utenfor vigselslokalet
eller til andre tidspunkt enn annonsert.
Det vil komme noen kostander for kommunen i forbindelse med den nye oppgaven, både i
form av oppgaver som må utføres av administrasjonen i forbindelse med vielsene og i
forhold til oppgaver utført av de som skal foreta de enkelte vielsene. Rådmannen legger i
utgangspunktet opp til at dette dekkes innenfor dagens budsjettrammer.
For å sikre at vielser kan gjennomføres også i ferieperioder og med henvisning til at
lovforarbeidene påpeker at det kan være hensiktsmessig at det tilbys vigslere som er politisk
nøytrale har rådmannen lagt til grunn at det bør gis vigselsmyndighet til noen kommunalt
ansatte i tillegg til ordfører og varaordfører.
Rådmannen har i samråd med ordfører kommet til at 4 kommunalt ansatte gis denne
myndigheten, og disse kan da avlaste ordfører og varaordfører.
Kommunestyret står fritt til å oppnevne andre ansatte eller folkevalgte i Klepp kommune.
Økonomiske konsekvenser:
Kostnadene er usikre, men med antydet omfang bør dette kunne dekkes innenfor tildelt
budsjettramme.
Vedlegg:
Rundskriv og forskrifter – kommunale vielser
Innstilling:
Rådmannen foreslår at saka går til formannskapet og kommunestyret med slik tilråding:
1. Saken tas til orientering.
2. Kommunestyret gir følgende personer vigselsmyndighet inntil videre eller så lenge
ansettelsesforholdet i Klepp kommune varer:
a.
b.
c.
d.
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