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Andre dokumenter (ikke vedlagt):
1. Avtrykk av k.sak 103/17 – endring i ekteskapsloven
2. Rundskriv og forskrifter – Kommunale vigsler.
3. E-post fra Berg kommune 11. oktober 2017 om borgerlig vigsel.
Kort sammendrag:
Viser til k.sak 103/17 med orientering om endring i ekteskapsloven – kommunale
vigsler.
Etter dette har Barne- og likestillingsdepartementet oversendt rundskriv og forskrift
– kommunale vigsler.
Sak om dette fremlegges til behandling.
Saksopplysninger:
Barne- og likestillingsdepartementet sendte 21. september ut rundskriv
Q-11/2017 om kommunale vigsler som trer i kraft fra og med 1.1.2018.
I forskrift om kommunale vigsler er følgende besluttet:
Forskrift om endring i forskrift 20. november 1992 nr. 854 om registrering og
melding av vigsel
Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 18. september 2017 med hjemmel i
lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 17. Ved kgl. res 10. september 2004 er
myndigheten etter ekteskapsloven § 17 delegert til Barne- og familiedepartementet
(nå Barne- og likestillingsdepartementet).
I
I forskrift 20. november 1992 nr. 854 om registrering og melding av vigsel gjøres
følgende endringer:
§ 1 bokstav c, d og ny bokstav e skal lyde:
c) livssynssamfunn med vigselsrett
d) særskilt oppnevnt vigsler etter ekteskapsloven § 12 d

e) ordfører, varaordfører eller kommunalt ansatt eller folkevalgt som kommunestyret
selv har gitt vigselsmyndighet.
§ 3 oppheves.
§ 5 skal lyde:
§ 5 Meldingen sendes på blankett fastsatt av departementet. Samtlige spørsmål
skal besvares så langt de passer. Vigsler etter ekteskapsloven § 12, unntatt prest i
Den norske kirke, skal, sammen med vigselsmeldingen, legge ved dokumentasjon
for sin vigselsmyndighet.
II
Endringene trer i kraft 1. januar 2018.
Og forskrift slik:
Forskrift om kommunale vigsler
Fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 18. september 2017 med hjemmel i lov 4. juli 1991
nr. 47 om ekteskap § 12 a andre ledd.

§ 1 Tilgjengelig vigseltilbud i kommunen
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.
§ 2 Tilbud til egne innbyggere mv.
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.
§ 3 Tilbud til andre kommuners innbyggere
Tilbyr kommunen vigsel for andre enn de som er nevnt i § 2, kan kommunen ta
betaling for nødvendige kostnader til vigselen. Brudefolkene skal informeres om
kostnaden i god tid før vigselen.
§ 4 Kommunale bestemmelser om betaling
Krav om betaling for vigsler etter § 2 andre ledd og § 3, bør fastsettes i egne
bestemmelser.
§ 5 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

Erfaring fra Senja tingrett:
På forespørsel har saksbehandler hos Senja tingrett (omfatter kommunene
Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa Torsken og Tranøy) opplyst om at de
har hatt 35 vigsler i 2016 og 33 vigsler frem til nå i 2017. De har ikke ført statistikk
over hvilke kommuner de som skal vigsles tilhører, så det er vanskelig å oppgi hvor
mange av de som har vært vigslet tilhører Lenvik kommune. Vigslene i tingretten
gjennomføres når brudeparet ønsker det, innenfor tingrettens ordinære åpningstid
fra mandag til fredag.

Tidligere praktiserte tingretten vigsler utenom arbeidstiden, men etter at tilskuddet
til dette falt bort ble det besluttet at vigslingen skulle foregå i arbeidstiden. Det har
heller ikke vært praktisert å gi tilbud om vigsling utenom tingrettens lokaler, bortsett
fra noe få unntak. Det har også vært forespørsel om å gjennomføre vigsel
utenlands, på fjelltopper og lignende.
Tingretten har ikke hatt eget sermonirom, men tilrettelagt vigsling i rom som til
daglig brukes som rettsal. Ansvarlig for å gjennomføre vigselen har vært
dommerene ved tingretten samt en saksbehandler i administrasjonen til Senja
tingrett.
I forbindelse med en vigsel er det vanligvis mellom 2 og 10 stykker som møter opp,
men det har også hendt at det har vært opp mot 25 stykker til stede i lokalet.
Når det bare er to som møter opp for å bli vigslet skal det også være to andre vitner
som er bosatt i Norge til stede.
Vurdering:
Kommunen er pliktig til å ha gratis vigselstilbud for egne innbyggere og 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.
Tilbyr kommunen vigsel for andre enn de som er nevnt i forskriftenes § 2, kan
kommunen ta betaling for nødvendige kostnader til vigselen.
Kommunestyret bør også vurdere om kretsen av vigslere skal utvides til å omfatte
andre en ordfører og varaordfører. Og videre fastsette hvilket bygg/rom som skal
anvendes som seremonisted.
Saken fremlegges til behandling med innstilling i to alternativer slik
Innstilling:
Alt. I:
1. Lenvik kommune tilbyr vigsler også til innbyggere bosatt i andre kommuner, jf.
forskriftenes § 3, i likhet med tilbudet som gis til egne innbyggere og personer
som ikke er bosatt i Norge, jf. forskriftenes §§ 1 og 2.
Dette tilbys kostnadsfritt.
2. Vigsler gjennomføres på rådhuset mandag – fredag innenfor rådhusets
ordinære åpningstider.
3. Vigsling som tilbys utenfor rådhuset, og åpningstiden mandag – fredag, skal
betale for de kostnader som dette medfører for vigslerne, jf. forskriftenes § 2, 2.
ledd.

4. Kommunestyret oppnevner følgende vigslere i tillegg til ordfører og
varaordfører:
-

___________________________________
___________________________________
____________________________________

Vigselsmyndigheten gjelder fra 1.1.2018 og frem til konstituering av nytt
kommunestyret og valg av nye vigslere etter kommunestyre- og fylkestingsvalget
2019.
Alt. II:
1 Lenvik kommune tilbyr bare vigsler i henhold til Forskrift om kommunale vigsler
§§ 1 og 2.
2 Vigsler gjennomføres på rådhuset mandag – fredag innenfor rådhusets
ordinære åpningstider.
3 Vigsling som tilbys utenfor rådhuset, og åpningstiden mandag – fredag, skal
betale for de kostnader som dette medfører for vigslerne.
4 Kommunestyret oppnevner følgende vigslere i tillegg til ordfører og
varaordfører:
-

___________________________________
___________________________________
____________________________________

Vigselsmyndigheten gjelder fra 1.1.2018 og frem til konstituering av nytt
kommunestyret og valg av nye vigslere etter kommunestyre- og fylkestingsvalget
2019.
Lenvik rådhus, 13. november 2017
Bjørn Fredriksen
kst. rådmann
Torleif Josefsen
spesialrådgiver

