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Rådmannens innstilling

1. Den kommunale vigselsretten ivaretas i Overhalla av ordfører og varaordfører.
2. Kommunestyresalen velges som seremonirom. Eventuelle ønsker om andre alternativ 

drøftes og avklares med vigsler. 
3. Tilbudet gjøres tilgjengelig for egne innbyggere. Ordningen evalueres etter 1 år, eller 

ved behov.
4. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til rådmannen. 

Hjemmel for vedtaket er: 

Behandling i Overhalla formannskap - 03.10.2017

Behandlet.

Ragnar Prestvik (AP) fremsatte følgende endringsforslag til første setning i forslagets pkt. 
2:

Kommunestyresalen velges inn til videre som seremonirom.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ordfører Per Olav Tyldum (SP) foreslo følgende tillegg til forslagets pkt. 1:

Den kommunale vigselsretten ivaretas i Overhalla av ordfører, varaordfører og rådmann.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Overhalla formannskap - 03.10.2017, enst.:

Rådmannens forslag til vedtak, med endringsforslag fra Ragnar Prestvik (AP) og Ordfører Per 
Olav Tyldum (SP), vedtas.



Behandling i Overhalla kommunestyre - 24.10.2017

Behandlet.

Vedtak i Overhalla kommunestyre - 24.10.2017, enst.:

Formannskapets forslag til vedtak vedtas:

1. Den kommunale vigselsretten ivaretas i Overhalla av ordfører, varaordfører og rådmann.
2. Kommunestyresalen velges inntil videre som seremonirom. Eventuelle ønsker om andre 

alternativ drøftes og avklares med vigsler. 
3. Tilbudet gjøres tilgjengelig for egne innbyggere. Ordningen evalueres etter 1 år, eller 

ved behov.
4. Det administrative ansvaret for vigselsordningen delegeres til rådmannen. 

Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

I 30.06.2017 Informasjon om endringer i 
ekteskapsloven – Kommunale 
vigsler

Postmottak BLD

Saksopplysninger

Stortinget har vedtatt lovendringer i ekteskapsloven som innebærer at borgerlig vigsel nå 
overføres fra tingrettene til kommunene.

Det er ennå ikke fastsatt når lovendringene skal tre i kraft, men ifølge brev datert 30.6. fra 
Barne- og likestillingsdepartementet er planen at endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2018.

Kommunen har også mottatt rundskriv Q-11/2017 datert 21.9.17 som beskriver endringene som 
ligger i oppgaveendringen.

Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven. I tillegg kan kommunestyret 
selv gi vigsselsmyndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte. Kommunestyret må da 
vurdere behovet og hvem det vil være hensiktsmessig å tildele vigselsoppgaven.
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 
kommunestyret trekker tilbake tildelingen. En kommunal vigsler kan gjennomføre en vigsel i 
hele landet. Uansett hvor vigselen gjennomføres, handler vigsleren på vegne av den kommunen 
han er folkevalgt eller ansatt i.



Det kan være hensiktsmessig at kommunen gir informasjon om hvem som er vigslere i 
kommunen på sine nettsider. Det vil gi innbyggerne et godt tilbud, ved at de vet hvem som er
vigslere og hvem de kan henvende seg til. Det vil også kunne lette arbeidet for 
folkeregistermyndigheten og andre myndigheters kontroll av at vigselen er gyldig inngått.

Domstolene innehar vigselsmyndigheten frem til 31.12.2017. Brudefolk som ønsker å inngå 
borgerlig vigsel i 2018, vil bli henvist til kommunene. 

Kommunene plikter å ha et kommunalt vigselstilbud for egne innbyggere og for personer som 
ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf.
ekteskapsloven § 12 a. Av lovproposisjonen følger det at det er tilstrekkelig at en av 
brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Kommunen kan velge å tilby vigsler 
også for brudefolk bosatt i andre kommuner. Kommunenes alminnelige vigselstilbud skal være 
gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Dersom 
kommunen i tillegg åpner for at vigsler kan skje utenfor kommunens lokaler, utover ordinære 
åpningstider eller at brudefolk som ikke er bosatt i kommunen, kan kommunen kreve å få dekket 
merkostnader ved dette. Krav fra kommunen om dekning av slike kostnader må avtales med 
brudeparet på forhånd.

De som tar kontakt med kommunen om vigsel må få beskjed om at de må ha gyldig 
prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen, jf. ekteskapsloven § 14 første ledd jf. §
10. Det er folkeregistermyndigheten som utsteder prøvingsattest, og den er gyldig i fire måneder 
fra utstedelse.

Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal 
benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler. 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.

Departementets rundskriv beskriver hvordan melding om vigsel og registrering skal foregå.

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. Dersom kommunen tilbyr vigsel for andre 
enn egne innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, kan kommunen ta betaling for 
nødvendige kostnader til vigselen. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i god tid før 
vigselen.
Kostnader som kan kreves dekket av kommunen etter forskriften § 2 og § 3 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.

Vurdering

Det må utarbeides en fast rutine/tjenestebeskrivelse for borgerlig vigsel så snart som mulig. 
Tjenesten samt kontaktopplysninger presenteres på kommunens hjemmeside på lik linje med 
øvrige tjenester i kommunen.



En ser for seg at publikum henvender seg til Servicesenteret i kommunen for informasjon og 
eventuell avtale med vigsler. Kommunestyresalen anbefales som fast seremonirom. 

Kommunestyret selv må for øvrig vurdere om det skal åpnes for å tilby vigsler også for 
brudefolk bosatt i andre kommuner og om det skal åpnes for vigsler utenom kommunens 
ordinære åpningstid og om vigsler skal kunne skje utenfor kommunens ordinære 
lokale/seremonirom. Rådmannen anbefaler at en første omgang etablerer et vigselstilbud for 
brudefolk bosatt i kommunen og innhenter erfaringer med dette før en eventuelt vurderer å 
utvide tilbudet. 


