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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: F82  

Arkivsaksnr.: 17/135    

 

 

ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN - KOMMUNALE VIGSLER  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

1. I henhold til ekteskapsloven § 12b er det ordfører og varaordfører som har 

vigselsmyndighet på vegne av Træna kommune. 

2. Træna kommune tilbyr vigsler til andre kommuners innbyggere på samme betingelser 

som egne innbyggere. 

3. Kantine på Rådhuset eller «Petter Dass-kapellet» fungerer som seremonirom. 

4. Informasjon om kommunale vigsler legges ut på kommunens hjemmeside. 

5. Vedlagte forslag til nærmere retningslinjer vedtas. 

6. Retningslinjene tas opp til vurdering etter to år. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I statsråd 1. september 2017 ble det vedtatt endringer i ekteskapsloven og i lov om notarius 

publicus, som gir en overføring av vigselsmyndigheten fra domstolene til kommunene. 

Endringene gjelder fra 1.1.2018. 

 

Fakta: 

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Bestemmelsene om 

inngåelse av ekteskap følger av ekteskapsloven kapittel 3.  

 

Kommunen som vigselsmyndighet 

Lovendringen innebærer at ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte 

som kommunestyret selv gir slik myndighet skal gjennomføre vigsler. Ordførere og 

varaordførere før en direkte myndighet etter loven. I tillegg kan kommunestyret gi 

vigselsmyndighet til personer som er ansatt eller folkevalgt i kommunen. 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 spesiell 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. Kommunestyret kan også når som helst trekke 

tilbake vigselsmyndigheten. 

 

Kommunen må ha oversikt over hvem som til enhver tid er vigslere. At vigsler har 

vigselsmyndighet er et vilkår for at ekteskapsinngåelsen er gyldig. For å unngå hyppige skifter 
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av hvem som har vigselsmyndighet, og eventuell usikkerhet knyttet til dette, anbefaler 

departementet at det gis vigselsmyndighet for en lengre periode. Det anbefales også at det 

ikke tildeles vigselsmyndighet bare for engangstilfeller. 

 

Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen til folkeregistermyndigheten legge ved 

dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. Dette innebærer at tildeling av vigselsmyndighet må 

være skriftlig. 

 

En kommunal vigsler kan gjennomføre en vigsel i hele landet. Uansett hvor vigselen 

gjennomføres, handler vigselen på vegne av den kommunen han er folkevalgt eller ansatt i, for 

eksempel når det gjelder regler for dekning av merutgifter ved vigselen. 

 

Tilbud om vigsel 

Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som 

ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. 

 

Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Hvem 

som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av 

bostedsadresse. 

 

Ekteskapsloven bygger på en forutsetning om at de som oppfyller vilkårene for inngåelse av 

ekteskap og kravene til prøving, har krav på vigsel i Norge. Det gjelder også personer som 

bare oppholder seg midlertidig i landet. Kommunens tilbud om borgerlig vigsel gjelder både 

for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse gruppene 

skal også få benytte seg av vigselstilbudet i kommunen, uten å måtte betale for dette. En slik 

ordning er videreføring av praksis fra borgerlige vigsler i domstolene. 

 

Kommunen kan selv bestemme om de vil tilby vigsler for andre kommuners innbyggere. 

 

Oppgavene: 

 Forberedelse til vigselen 

De som tar kontakt med kommunen om vigsel må få beskjed om at de må ha gyldig 

prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Det er folkeregistermyndigheten som 

utsteder prøvingsattest, og den er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Prøvingsattesten gis på 

bakgrunn av egenerklæring fra begge brudefolkene, forlovererklæring og eventuelle andre 

dokumenter (oppholdstillatelse / dokumentasjon på skifte / anerkjennelse av utenlands 

skilsmisse). Folkeregistermyndigheten skal på bakgrunn av disse opplysningene prøve om 

ekteskapsvilkårene etter norsk rett er oppfylt. 

 

Kommunen bør ha rutiner for når vigsel kan avtales med kommunen, for eksempel tidligst fra 

det tidspunkt det foreligger gyldig prøvingsattest. 

 

Kommunen kan selv bestemme hvor og når de skal tilby vigsler, men det er viktig at tilbudet 

er tilgjengelig. Tilbudet i kommunen skal dekke etterspørsel på en god måte. Departementet 

legger til grunn at kommunen har rådhus, kommunehus eller andre lokaler som er egnet og 

kan gjøres tilgjengelig for vigsler. 

 

 Gjennomføring av vigselen 

I lovforarbeidene har departementet uttalt at det er viktig at kommunen legger til rette for 

vigselens seremonielle karakter, uavhengig av hvem som gjennomfører vigslene. Rammen 
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rundt vigselen, som bruk av det borgerlige vigselsformularet og egnet lokale, er av stor 

betydning for om seremonien oppleves som høytidelig og verdig. 

 

Det borgerlige vigselsformularet setter en ramme rundt hva vigselsseremonien skal inneholde. 

Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette, dersom 

brudefolkene ønsker det. Det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra 

innhold. 

 

Før vigsel foretas, skal vigsleren motta prøvingsattest som viser at ekteskapsvilkårene er 

prøvet. Brudefolkene bør legitimere seg for å vise at de er de samme personene som det er 

foretatt prøving for. Til dette kan for eksempel pass, førerkort og bankkort fremlegges. 

 

To vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forlovere eller to andre 

myndige personer. Dersom brudefolkene ikke selv vil stille med vitner, kan kommunen stille 

med vitner. 

 

 Melding om vigsel og registrering 

Prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten utgjør også melding om vigsel og vigselsbok. 

Skjemaets del om Melding om vigsel / Vigselsbok skal fylles ut av vigsler. Samtlige spørsmål 

på vigselsmeldingen skal besvares så langt de passer. Brudefolkene og vitnene skal også 

undertegne vigselsmeldingen. En bekreftet kopi skal returneres til folkeregistermyndigheten 

senest innen tre dager. 

 

Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen legge ved dokumentasjon for sin 

vigselsmyndighet. For ordfører og varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på 

vervet. 

 

En bekreftet kopi av skjemaet gis til brudefolkene og utgjør midlertidig vigselsattest. Endelig 

vigselsattest utstedes av folkeregistermyndigheten. Kommunen har ansvar for å føre 

vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

I Prop. 91 L (2016–2017) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. 

(oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport 

ble det foreslått å overføre myndighet til å foreta vigsel fra domstolene til kommunene. 

Forslaget ble vedtatt av Stortinget i juni 2017. Overføringen av oppgaven fra domstolene til 

kommunene vil skje fra 1. januar 2018. Som følge av dette foreslås det å overføre 3 mill. 

kroner fra Justis- og beredskapsdepartementets budsjett (kap. 410, post 01) til 

rammetilskuddet til kommunene. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2017–2018) fra Barne- og 

likestillingsdepartementet. 

 

Forskrift om kommunale vigsler har bestemmelser om betaling for vigsler. Vigselstilbudet skal 

være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men 

som fyller 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. Med vanlig tid menes både tidspunktet for vigsel og 

vigselens varighet. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i god tid før vigselen. 
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Kostnader som kan kreves dekket av kommunen er for eksempel utgifter for vigsler, transport 

og oppvarming av lokale. Det er ikke anledning for kommunen til å ta betaling ut over 

dekning av nødvendige (mer)kostnader. 

 

Krav om betaling for vigsler bør fastsettes i egne bestemmelser. Slike bestemmelser bør angi 

at det kan tas betaling, hvilke typer kostnader betaling skal dekke og hvilke satser som gjelder 

for de enkelte kostnadene. 

 

Vurdering: 

I forbindelse med overtakelse av vigselsmyndigheten er det flere spørsmål kommunestyret må 

ta stilling til: 

 Er det behov for at flere personer gis vigselsmyndighet? 

Det er ikke statistikk for Træna kommune på dette området i og med at vi ikke har tingrett 

her ute, brudefolkene kan fritt velge hvilken tingrett de vil gifte seg i. 

 

 Skal det åpnes for å vie andre enn de som har krav på det? Skal de i så fall tas betalt 

for disse vigslene? 

Kommunen plikter å tilby gratis vigsler til egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt 

i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her. 

Kommunen kan også åpne for å vie andre enn sine innbyggere. For disse kan kommunen 

kreve å få dekket sine utgifter. 

 

Det vil trolig ikke være stor pågang av andre enn egne innbyggere som ønsker å gifte seg i 

Træna kommune. Dersom noen ønsker å vies her vil det trolig være grunnet en tilknytning til 

kommunen. Rådmannen anbefaler derfor at kommunen stiller seg positiv dersom vi får slike 

henvendelser. 

 

Da kommunens utgifter ved vigsler i arbeidstiden på hverdager ikke er særlig store, anbefales 

det at betingelsene for andre kommuners innbyggere settes lik som for egne innbyggere. 

 

 Hva skal være «vanlig tilbud om tid og sted?» 

Forskriften sier «Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom 

kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted.» Kommunen har dermed 

anledning til å få dekket merkostnader i forbindelse med vigsler som holdes utenfor det 

kommunen oppgir som vanlig tid og sted. 

 

Hva som er vanlig tid og sted er derimot ikke nærmere bestemt, men departementet sier «i 

ordinær åpningstid». Det er derfor nærliggende å sette åpningstiden på rådhuset som er kl 

09.00 – 15.00 mandag til fredag. Spørsmålet er da om det skal settes en takst for vigsler på 

kveld og helg. Det varierer hva andre kommune gjør. 

 

Det kan være vanskelig å sette en sum for vigslene, da det avhenger av hvem som vier, når og 

hvor vigselen finner sted. Vigsler på helg og kveld medfører større utgifter for kommunen enn 

vigsler på dagtid på hverdager, så det er naturlig at vigsler utenfor normal arbeidstid har en 

kostnad for brudefolkene. Kommunen kan kun ta betalt for utgiftene vi har. Det anbefales at 

for vigsel på lørdag eller utenfor ordinær åpningstid, betales et gebyr på kr 500,-, samt at om 

brudeparet ønsker et lokale der det må betales leie, må brudeparet selv dekke leien. Og ved 

andre ønsker kan kommunen kreve gebyr tilsvarende ekstrakostnadene. 

 

 Skal det være noen tidsfrister for å avtale tid for vigsel? 
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Det kan ta opptil 3 uker å få prøvingsattesten fra Skatteetaten. Den er gyldig i 4 måneder etter 

utstedelse. For å få satt av tid og booket rom bør det settes en frist på i alle fall tre uker før 

vielsen skal finne sted. Ønsker om vigsler før tre uker skal også godtas dersom det er mulig. 

 

 Hva skal være seremonirom? 

Rådmannen anbefaler at kantinen på rådhuset og «Petter Dass Kapellet» benyttes. Det bør 

vurderes om at kommunen skal gå til innkjøp av spesielt utstyr som bord, stoler, 

blomstervaser etc som kun skal benyttes til slike høytidelige anledninger. 

 

Ved ønske eller behov for andre lokaliteter / steder avtales dette nærmere med brudefolket.  

 

 Hvordan skal innbyggerne informeres? 

Informasjon om vigsler må være tilgjengelig på kommunens nettsider; se vedlagte forslag til 

tekst under Politikk, økonomi og administrasjon – Borgerlig vigsel. 

 

 

Vedlegg: 

1. Forslag til Retningslinjer for borgerlig vigsel i Træna kommune 

2. Rundskriv og forskrifter – Kommunale vigsler – datert 21.09.2017 

3. Forskrift om endring i forskrift 20. november 1992 nr 854 om registrering og melding 

av vigsel 

4. Forskrift om kommunale vigsler datert 18.09.2017 

5. Tekst til hjemmesiden 

 

 

Træna 07.02.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


