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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om vertskommunesamarbeid om
kommunale vigsler etter ekteskapslovens § 12 slik det framgår av vedlagte avtaleutkast.
Avtalen inngås med hjemmel i Kommunelovens § 28-1 a og organiseres etter kommunelovens
§ 28-1 b.
Samarbeidskommuner er Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner, med Kristiansand
kommune som vertskommune.
Avtalen gjelder fra 1.1.2018 og varer fram til etableringen av nye Kristiansand 1.1.2020.
Bakgrunn for saken:
Stortinget har vedtatt at ansvaret for borgerlige vigsler overføres fra byretten til kommunene
fra og med 1.1.2018. Stortinget har vedtatt å slå sammen Søgne, Songdalen og Kristiansand til
en ny kommune fra 1.1.2020.
Med dette som bakgrunn, har Songdalen kommune tatt initiativ til et verstkommunesamarbeid
mellom de tre kommunene med Kristiansand som vertskommune fram til kommunesammenslåingen.
Nedenfor følger kommunestyrets behandling av sak «PS 99/17 Endringer i ekteskapsloven.
Kommunale vigsler fra 1.1.2018» i møte 29.09.17:
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.09.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. I forbindelse med overføring av vigselsmyndighet til kommunen jfr. ny ekteskapslov §
12 a, innleder Søgne kommune forhandlinger med Kristiansand og Songdalen
kommuner med mål å inngå avtale om interkommunalt samarbeid om kommunale
vigsler etter vertskommunemodellen (KL § 28-1a) fra og med 1.1.2018.
2. Avtalen inngås innen rammen av de økonomiske overføringene fra Staten til
kommunen i statsbudsjettet.
3. Forutsatt inngåelse av vertskommunesamarbeid, delegeres vigselsmyndigheten etter ny
ekteskapslov § 12 b til Kristiansand kommune (se vedtakets pkt. 1).
4. Avtalen om vertskommunesamarbeid godkjennes av kommunestyret.
Saksutredning:
Barne- og likestillingsdepartementet /BLD skriver i sitt rundskriv av 1.9.2017 at det i statsråd
den 1.9.2017, ble vedtatt at endringer i ekteskapsloven og lov om notarius publicus, som
gjelder overføring av vigselsmyndighet fra domstolene til kommunene, trer i kraft fra 1.januar
2018.
Kommunene må derfor fram mot ikrafttredelsestidspunktet ta imot henvendelser fra brudepar
om dette og planlegge hvordan de vil tilrettelegge for og gjennomføre vigsler i sin kommune.
Tilsvarende må domstolene forberede avvikling av sitt tilbud fra 1. januar 2018. Fra 1. januar
2018 vil ikke notarius publicus lenger kunne forestå gyldige vigsler.
Departementets rundskriv Q 11 2017 av 21.9.2017 om kommunale vigsler samt selve
forskriften, ble mottatt av kommunene samme dato. Rundskrivet følger som vedlegg.
https://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/rundskriv/id1762/?topic=&ownerid=29
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Forslaget til avtale om verstkommunesamarbeid om kommunale vigsler etter endringer i
ekteskapslovens § 12 med hjemmel i Kommunelovens § 28-1 a og organisert etter
kommunelovens § 28-1 b følger som vedlegg.
Kommunestyret har i sak 99/17 fattet vedtak om å delegere vigselsmyndigheten etter
ekteskapslovens § 12 b til Kristiansand kommune, jfr. vedtakets pkt.3.
Rådmannen anbefaler at kommunestyret godkjenner forslaget til avtale om
vertskommunesamarbeid om kommunale vigsler for kommunene
Rådmannens merknader:
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Samarbeidsavtale - Overføring av vigsel til Kristiansand kommune - Forslag til avtale
17/73 Rundskriv og forskrifter – Kommunale vigsler
Rundskriv Q 11 2017 om kommunale vigsler
Forskrift om endring i forskrift om registrering og melding av vigsel - 18. september 2017
Forskrift om kommunale vigsler - 18. september 2017

1

SAMARBEIDSAVTALE
VIGSEL I KRISTIANSANDSREGIONEN
Kristiansand, Søgne og Songdalen

Vedtatt……….. i Kristiansand bystyre
Vedtatt……….. i Søgne kommunestyre
Vedtatt………... i Songdalen kommunestyre
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AVTALE OM VIGSEL
1. AVTALENS GRUNNLAG
Samarbeidets navn:
Overføring av vigselsmyndighet til Kristiansand kommune
Denne avtalen gjelder administrativt vertskommunesamarbeid for vigselmyndighet,
med hjemmel i kommuneloven § 28-1 a og organisert etter kommuneloven § 28-1 b.
Det innføres et interkommunalt samarbeid om kommunale vigsler etter endring i
ekteskapsloven § 12 a.
2. DELTAKERKOMMUNER
Kristiansand, Søgne og Songdalen

Vertskommune er: Kristiansand kommune
Samarbeidskommuner er: Søgne kommune og Songdalen kommune
Det inngås likelydende avtaler mellom vertskommunen og den enkelte
samarbeidskommune.
3. FORMÅL

Endringene i ekteskapsloven innebærer at vigselsmyndighet overføres fra
tingretten til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte
som kommunestyret selv gir slik myndighet. Med det overføres ansvaret for
gjennomføring av borgerlige vigsler fra Kristiansand tingrett til Kristiansand
kommune.
4. OPPGAVER

Lokalisering av vigselen blir i Kristiansand. Reservasjon av vigsel og
saksbehandlingen utføres av den rådmannen velger å delegere myndigheten til.
Reglene om ekteskapsinngåelser følger av ekteskapsloven kapittel 3, Ekteskap
og forskrifter for kommunale vigsler beskrives i departementets forskrift og
Vertskommunen bestemmer den praktiske gjennomføringen.
5. DELEGASJON

Samarbeidskommunen skal i forkant av denne avtalens ikrafttreden ha delegert
vigselsmyndigheten jf. endringer i ekteskapsloven § 12 a, til vertskommunen.
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Delegasjon av administrative forhold som er nødvendige for gjennomføring av
avtalen gjøres til rådmannen i vertskommunen.
6. ØKONOMI
Det legges til grunn at avtale om vertskommunesamarbeid om kommunale vigsler
inngås innen rammen av de økonomiske overføringene Kristiansand, Søgne og
Songdalen kommune mottar fra Staten i kommende statsbudsjett.
Andre merkostnader for vertskommunen utover den statlige bevilgningen
kompenseres forholdsmessig etter antall vigsler i samarbeidskommunene, og ved
regning i des. 2018 og 2019.
Faste kostnader for ombygging av lokaler til vigsling dekkes fullt ut av
vertskommunen.
Vertskommunen utarbeider retningslinjer for vigsel i forhold til gjeldende lover og
forskrifter.
7. SAKSBEHANDLING, UNDERRETNING, KLAGE, MV
Vertskommunen har det faglige ansvar for tjenesten, herunder at saksbehandlingen
er forsvarlig og følger saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og ekteskapsloven
(av 4. juli. 1991). Vertskommunen skal handle i tråd med øvrige forskrifter som
berører de oppgaver som er overført vertskommunen.
Samarbeidskommunen har ansvar for å følge opp internkontroll og gi beskjed ved
eventuell svikt, om nødvendig trekke delegasjonen tilbake.
Den enkelte sak arkiveres i vertskommunens saksbehandlingssystem.
Klage over vedtak fattet av vertskommunen følger reglene i kommuneloven § 28-1 f.
8. ARKIV
Vertskommunen blir ansvarlig for søknader om vigsel der vertskommunen er
behandlingsansvarlig etter lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av
personopplysninger («poppl.») § 2 nr. 4. Dersom samarbeidet oppløses eller en
kommune trer ut, forblir vertskommunen ansvarlig for arkivet som er oppstått i
samarbeidsperioden.
Ved uttreden av samarbeidet kan tidligere samarbeidskommune kopiere den del av
arkivet som gjelder deres innbyggere, dersom dette ikke strider mot bestemmelser i
poppl. med forskrifter.
9. INFORMASJON
Vertskommunen har ansvar for informasjon om vigsel overfor samarbeidende
instanser.
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Samarbeidskommunene informerer sine innbyggere om overføring av
vigselsmyndigheten så snart samarbeidsavtalen er godkjent av partene. I den
løpende drift er det vertskommunens ansvar å gi publikumsrettet informasjon til
innbyggere i alle deltakerkommunene.
Samarbeidskommunene skal på sin hjemmeside lage en link til vertskommunens
hjemmeside om vigsel. Hjemmesiden skal inneholde informasjon om at borgerlig
vigsel vil foregå i Kristiansand, søknadsskjema og vilkår for vigsel.
10. LOVLIGHETSKONTROLL, KONTROLLUTVALG
Lovlighetskontroll kan skje etter reglene i kommuneloven § 28-1 h, jfr. § 59.
Vertskommunens kontrollutvalg har myndighet etter § 77 nr. 1 uten hensyn til at
kommunestyret i vertskommunen har begrenset myndighet etter § 28-1 b nr. 4 og §
28-1 c nr. 6, jf. § 28-1 h.
Kontrollutvalgene i samarbeidskommunene har krav på den informasjon de til enhver
tid ønsker om de sider av virksomheten som angår vedkommende kommune.
Vertskommunen skal underrette samarbeidskommunene om vedtak som blir gjort i
vertskommunen og som er viktige for deltakerne.
11. UTTREDEN/ OPPLØSNING / INNTREDEN
Samarbeidet er tidsbegrenset Stortinget har vedtatt å slå sammen Kristiansand,
Søgne og Songdalen kommuner til nye Kristiansand fra 1.1.2020. Avtalen løper til
sammenslåingen trer i kraft, tom. 31.12.19
Dersom alle deltakerkommunene er enige, kan samarbeidet oppløses med
øyeblikkelig virkning.
Den enkelte samarbeidskommunen kan tre ut av samarbeidet fra et årsskifte,
forutsatt at skriftlig varsel er sendt vertskommunen minst 6 måneder i forveien.
Dersom vertskommunen velger å tre ut, gjelder en frist på minst 6 måneder, og
varsel må sendes alle deltakerkommunene.
Etter uttreden/oppløsning har den enkelte deltakerkommune ansvar for alle saker
knyttet til sine innbyggere.
Ved forespørsel om eventuell inntreden fra en annen kommune, skal avtalen opp til
ny behandling i hvert kommunestyre for å på nytt fatte vedtak og det skal utformes en
ny avtale.
12. AVTALENS OPPHØR
Avtalen opphører når kommuneslåingen K3 blir en realitet 31.12.2019
13. IKRAFTTREDEN
Avtalen vedtas av kommunestyret i den enkelte deltakerkommune.
Avtalen trer ikraft 1. januar 2018.
14. TVISTER
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Tvister mellom deltakerkommunene bør søkes løst i minnelighet.
Blir partene ikke enige, løses tvisten ved domstolene med Kristiansand tingrett som
verneting.
Vedtatt ………….. i Kristiansand bystyre
Vedtatt ………….

i Søgne kommunestyre

Vedtatt ………….

i Songdalen kommunestyre

Avtalen trer i kraft 01.01.2018 med mindre annet blir bestemt. Etter ikrafttreden skal
vertskommunene og deltaker kommune informere Fylkesmannen om etableringen av
samarbeidet jf.§28-1-e, 3. ledd.

Kristiansand…….

For vertskommunen:

Tor Sommerseth
Rådmann Kristiansand kommune

For samarbeidskommunene:

Kim Høyer Holum

Kjell A. Kristiansen

Rådmann Søgne kommune

Rådmann Songdalen kommune

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

17/73

21. september 2017

Rundskriv og forskrifter – Kommunale vigsler
Barne- og likestillingsdepartementet viser til to tidligere informasjonsskriv om endringer i
ekteskapsloven om kommunale vigsler, datert henholdsvis 30. juni og 1. september 2017.
Vedlagt følger rundskriv om kommunale vigsler. Rundskrivet gir nærmere veiledning om
reglene som gjelder for kommunale vigsler. Rundskrivet er bygget opp kronologisk, slik at det
forklarer gangen i en ekteskapsinngåelse. Det omtaler forberedelse til vigselen, hvilken
dokumentasjon som må være på plass, gjennomføring av vigselen og melding og
registrering av vigsel. Avslutningsvis omtaler rundskrivet ugyldige ekteskapsinngåelser og
hvilke konsekvenser det får.
Det er vedtatt forskrift om kommunale vigsler, med bestemmelser om tilgjengelighet og om
betaling for vigsler. Forskriften er vedlagt.
Det er også vedtatt endringer i forskrift om registrering og melding av vigsel.
Forskriftsendringene gjelder hvem som skal føre vigselsbok og at vigsler sammen med
vigselsmeldingen skal legge ved dokumentasjon for sin vigselsmyndighet.

Postadresse
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo
postmottak@bld.dep.no

Kontoradresse
Akersgt. 59
www.bld.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 793

Avdeling
Familie- og
oppvekstavdelingen

Saksbehandler
Margrethe
Hannevik Harestad
22 24 25 49

For veiledning om de mer generelle reglene om ekteskapsinngåelse, vises det til rundskriv
Q-20/2016 om ekteskapsloven. Rundskrivet finnes på departementets hjemmeside.1
Lov- og forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2018.
Med hilsen

Ingvild Vesterdal (e.f.)
avdelingsdirektør
Margrethe Hannevik Harestad
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg
- Rundskriv Q-11/2017 om kommunale vigsler
- Forskrift om kommunale vigsler
- Forskrift om endring i forskrift 20. november 1992 nr. 854 om registrering og melding
av vigsel
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https://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/rundskriv/id1762/?topic=213&ownerid=298

Side 2

Adresseliste
Stjørdal kommune
Stord kommune
Stordal kommune
Stor-Elvdal kommune
Storfjord kommune
Strand kommune
Stranda kommune
Stryn kommune
Sula kommune
Suldal kommune
Sund kommune
Sunndal kommune
Sunnhordland tingrett
Sunnmøre tingrett
Surnadal kommune
Sveio kommune
Svelvik kommune
Sykkylven kommune
Søgne kommune
Sømna kommune
Søndre Land
kommune
Sør-Aurdal kommune
Søre Sunnmøre
tingrett
Sørfold kommune
Sør-Fron kommune
Sør-Gudbrandsdal
tingrett
Sør-Odal kommune
Sørreisa kommune
Sør-Trøndelag
tingrett
Sørum kommune
Sør-Varanger
kommune
Sør-Østerdal tingrett
Tana kommune
Time kommune
Tingvoll kommune
Tinn kommune

Side 3

Pb. 133
Pb. 304
Kommunehuset
Pb. 85
Hatteng
Pb. 115
Øyna 13
Tonningsgt. 4
Sloghaugvegen 13
Eidsveien 7
Pb. 23
Pb. 94
Pb. 54
Pb. 354 Sentrum
Bårdshaugvegen 1
Pb. 40

7501
5402
6250
2481
9046
4126
6200
6783
6039
4230
5371
6601
5401
6001
6650
5559
3061
6230

STJØRDAL
STORD
STORDAL
KOPPANG
OTEREN
JØRPELAND
STRANDA
STRYN
LANGEVÅG
SAND
SKOGSVÅG
SUNNDALSØRA
STORD
ÅLESUND
SURNADAL
SVEIO
SVELVIK
SYKKYLVEN

4682
8920
2860

SØGNE
SØMNA
HOV

Tingvollbakkin 15
Pb. 85

2930
6101

BAGN
VOLDA

Rådhuset
Kommunevegen 1
Pb. 133

8226
2647
2601

STRAUMEN
SØR-FRON
LILLEHAMMER

Øgardsvegen 2
Storveien 20
Tinghuset

2100
9310
7004

SKARNES
SØRREISA
TRONDHEIM

Pb. 113
Pb. 406

1921
9915

SØRUMSAND
KIRKENES

Pb. 83
Rådhusveien 24
Pb. 38
Midtvågvegen 2
Pb. 14

2401
9845
4349
6630
3661

ELVERUM
TANA
BRYNE
TINGVOLL
RJUKAN

Rådhuset,
Kyrkjevegen 62
Pb. 1051
Vik
Hovsbakken 1

Tjeldsund kommune
Tjøme kommune
Tokke kommune
Tolga kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Tromsø kommune
Trondenes tingrett
Trondheim kommune
Trysil kommune
Træna kommune
Trøgstad kommune
Tvedestrand
kommune
Tydal kommune
Tynset kommune
Tysfjord kommune
Tysnes kommune
Tysvær kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg tingrett
Ullensaker kommune
Ulstein kommune
Utsira kommune
Vadsø kommune
Vaksdal Kommune
Valdres tingrett
Valle kommune
Vang kommune
Vanylven kommune
Vardø kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Vegårshei kommune
Vennesla kommune
Verdal kommune
Verran kommune
Vestby kommune
Vesterålen tingrett
Vestnes kommune
Vestre Slidre
kommune

Side 4

Rødsgt. 36
Storvegen 60
Kommunehuset
Vangsvikveien 298
Pb. 6900
Håkonsgt. 4
Pb. 2300 Sluppen
Pb. 200
Pb. 34
Pb. 38

9444
3145
3880
2540
9380
9304
9299
9405
7004
2421
8770
1861
4901

7590
Rådhuset
2500
Pb. 104
8591
Rådhuset
5685
Pb. 94
5570
Pb. 2410
3104
Pb. 2013
3103
Pb. 470
2051
Pb. 143
6067
Pb. 63
5547
Pb. 614
9811
Konsul Jebsensgt. 16 5722
Pb. 163
2901
Pb. 4
4747
Kommunehuset,
2975
Tyinvegen 5161
Rådhuset
6143
Pb. 292
9950
Pb. 560
8651
Rådhuset
8980
4985
Pb. 25
4701
Johannes Brunsgt. 2 7650
Liaveien 1
7790
Pb. 144
1541
Pb. 133
8401
Rådhuset
6390
Slidrevegen 16
2966

HOL I TJELDSUND
TJØME
DALEN
TOLGA
GRYLLEFJORD
VANGSVIK
TROMSØ
HARSTAD
TRONDHEIM
TRYSIL
TRÆNA
TRØGSTAD
TVEDESTRAND
TYDAL
TYNSET
KJØPSVIK
UGGDAL
AKSDAL
TØNSBERG
TØNSBERG
JESSHEIM
ULSTEINVIK
UTSIRA
VADSØ
DALEKVAM
FAGERNES
VALLE
VANG I VALDRES
FISKÅ
VARDØ
MOSJØEN
VEGA
VEGÅRSHEI
VENNESLA
VERDAL
MALM
VESTBY
SORTLAND
VESTNES
SLIDRE

Vestre Toten
kommune
Vest-Telemark
tingrett
Vestvågøy kommune
Vevelstad kommune
Vik kommune
Vikna kommune
Vindafjord kommune
Vinje kommune
Volda kommune
Voss kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
Vågsøy kommune
Vågå kommune
Våler kommune

Pb. 84

Pb. 203
Rådhuset
Pb. 134
Pb. 133, Sentrum
Rådhuset
Vinjevegen 192
Stormyra 2
Pb. 145
Rådhuset
Storgt. 29
Pb. 294
Edvard Storms veg 2
Herredshuset,
Kjosveien 1
Våler kommune
Sentralgården
Øksnes kommune
Pb. 33
Ørland kommune
Pb. 401
Ørskog kommune
Rådhuset
Ørsta kommune
Dalevegen 6
Øst-Finnmark tingrett Pb. 54
Østre Toten
Pb. 24
kommune
Øvre Eiker kommune Rådhuset

Side 5

2831

RAUFOSS

3850

KVITESEID

8376
8976
6891
7901
5580
3890
6100
5701
8063
8305
6701
2680
1592

LEKNES
VEVELSTAD
VIK I SOGN
RØRVIK
ØLEN
VINJE
VOLDA
VOSS
VÆRØY
SVOLVÆR
MÅLØY
VÅGÅ
VÅLER I ØSTFOLD

2436
8439
7129
6240
6150
9811
2851

VÅLER I SOLØR
MYRE
BREKSTAD
ØRSKOG
ØRSTA
VADSØ
LENA

3300

HOKKSUND

Rundskriv

Nr.

Dato

Q-11/2017

21. september 2017

Kommunale vigsler
Kort om inngåelse av ekteskap
Ekteskap blir inngått ved at brudefolkene møter for en vigsler. Mens begge er til stede skal de
erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for
ektefolk.
Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at
de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten
(skattekontoret) som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt.
Lovendring
Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Bestemmelsene om
inngåelse av ekteskap følger av ekteskapsloven kapittel 3. Lovendringene som er vedtatt er
(endringer i kursiv):
§ 12 Vigslere
Vigslere er:
a)
prest i Den norske kirke, og prest eller forstander i et registrert trossamfunn, eller
seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn som mottar tilskudd etter lov 12. juni 1981
nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn når Kongen har godkjent formen for inngåelse av
ekteskap.
b)
ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret
selv gir slik myndighet.
c)

utsendt utenrikstjenestemann, jf. utenrikstjenesteloven § 14.

d)
Sysselmannen på Svalbard. Sysselmannen kan delegere vigselsmyndighet til
tjenestemenn ved sysselmannskontoret.
e)
særskilt vigsler oppnevnt av departementet i tilfeller der det er behov for det på grunn
av lange avstander eller av andre grunner. Oppnevningen gjelder for fire år.

Departementet kan gi forskrift om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder
eller tilsvarende i livssynssamfunn.
§ 12 a Vigsler i kommunen
Kommunen skal 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 etter kapittel 1.
Departementet kan gi forskrift om kommunalt vigselstilbud med regler om at vigselstilbudet
skal være tilgjengelig og om betaling for vigsler.
Vigselsmyndighet i kommunen
Lovendringen innebærer at ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte
som kommunestyret selv gir slik myndighet skal gjennomføre vigsler. Ordførere og
varaordførere får en direkte myndighet etter loven. I tillegg kan kommunestyret gi
vigselsmyndighet til personer som er ansatt eller folkevalgt i kommunen. Med ansatt menes
både fast ansatt og midlertidig ansatt. Kommunen kan også velge å ansette noen for denne
oppgaven. 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 lovforarbeidene1 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.
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 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.
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.
Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen til folkeregistermyndigheten legge ved
dokumentasjon for sin vigselsmyndighet, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel §
5. Dette innebærer at tildeling av vigselsmyndighet må være skriftlig.
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,
for eksempel når det gjelder regler for dekning av merutgifter ved vigselen.

1

Prop. 91 L (2016-2017) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene)
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Dersom kommuner ønsker å inngå interkommunalt samarbeid om vigselsoppgaven, må dette
gjøres innenfor reglene i ekteskapsloven og kommuneloven. Dette innebærer blant annet at
ordfører og varaordfører i kommunene som samarbeider, fortsatt har vigselsmyndighet og det
er kommunestyrene selv som må gi myndighet til ansatte eller folkevalgte i de deltakende
kommunene som skal få slik myndighet. Denne oppgaven vil innebære myndighetsutøvelse,
og det vil derfor være vertskommunemodellen etter reglene i kommuneloven kapittel 5 A som
er egnet samarbeidsmodell.
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, jf.
ekteskapsloven § 12 a.
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, jf. folkeregisterloven med forskrifter.
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. Kommunenes 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.
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, jf. ekteskapsloven § 14 første ledd jf. §
10. 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 utenlandsk skilsmisse). Skjemaer finnes på
skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv. 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. Det er likevel viktig at
tilbudet er tilgjengelig. Tilbudet i kommunen skal dekke etterspørselen på en god måte, jf.
forskrift om kommunale vigsler § 1. Departementet legger til grunn at kommunene har
rådhus, kommunehus eller andre lokaler som er egnet og kan gjøres tilgjengelige 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 vigselen. 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, 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.
Før vigsel foretas, skal vigsleren motta prøvingsattesten som viser at ekteskapsvilkårene er
prøvet, jf. ekteskapsloven § 14. Brudefolkene bør legitimere seg for å godtgjøre at de er de
samme personene som det er foretatt prøving for. Til dette kan for eksempel pass, førerkort og
bankkort fremlegges. Om legitimasjonen skal godtas, beror på en konkret vurdering.
To vitner må være til stede under seremonien, jf. ekteskapsloven § 11 andre ledd. Dette kan
være forloverne eller to andre myndige personer.
Det borgerlige vigselsformularet er vedtatt på bokmål og nynorsk.2 Det finnes oversettelser til
samisk, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk. Alle versjonene kan finnes på Bufdir sine
hjemmesider.
Det følger av ekteskapsloven § 14 andre ledd at en vigsler som kjenner til at et vilkår for å
inngå ekteskap ikke er oppfylt, ikke skal foreta vigsel. Dersom vigsler finner at det er grunn
til tvil om et vilkår er oppfylt, kan vigselen utsettes og brudefolkene pålegges å skaffe bevis
for at vilkåret er oppfylt.
Kommunale vigslere har ellers ikke grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel, jf.
ekteskapsloven § 13 og § 14.
Melding om vigsel og registrering
Prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten utgjør også melding om vigsel og vigselsbok
(skjema Q-0309). 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, jf. forskrift om registrering og melding av
vigsel § 4.
Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen legge ved dokumentasjon for sin
vigselsmyndighet, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel § 5. 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, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel § 1 første ledd bokstav e). Det
originale skjemaet "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok", som beholdes av vigsler,
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-01-19-4263?q=vigselsformular
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utgjør vigselsboken. Det er ellers ikke spesifikke krav til hvordan vigselsboken skal føres eller
oppbevares.
Økonomi
Forskrift om kommunale vigsler har bestemmelser om betaling for vigsler.
Det følger av forskriften § 2 at 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.
Det følger av § 2 andre ledd at 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.
Det følger av § 3 at dersom kommunen tilbyr vigsel for andre enn de som er nevnt i § 2 (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.
Krav om betaling for vigsler etter forskriften § 2 andre ledd og § 3, bør fastsettes i egne
bestemmelser, jf. forskriften § 4. Slike bestemmelser bør angi at det kan tas betaling, hvilke
type kostnader betalingen skal dekke og hvilke satser som gjelder for de enkelte kostnadene.
Ugyldige ekteskapsinngåelser
En vigsel er av seremoniell karakter, men en vigsel er også en offentligrettslig handling, og
vigsler har ansvar for å forvisse seg om at vilkårene for inngåelse av ekteskap er oppfylt.
Ekteskapsloven § 16 har bestemmelser om ugyldige vigsler. For at en ekteskapsinngåelse skal
være gyldig må fremgangsmåten i ekteskapsloven § 11 første ledd, jf. § 12, følges. Det
innebærer at begge brudefolkene må være til stede under vigselen, og erklære at de ønsker å
inngå ekteskap med hverandre, samt at vigsleren må erklære dem for ektefolk. Vigselen vil
være ugyldig hvis den er foretatt av en person som ikke har myndighet til å foreta vigsler.
Hvis en vigsel blir gjennomført av en kommunalt ansatt eller folkevalgt som ikke har fått
myndighet til dette av kommunestyret, vil det innebære at ekteskapet ikke er gyldig.
En vigsel vil også være ugyldig hvis det ikke forelå gyldig prøvingsattest på
vigselstidspunktet, jf. ekteskapsloven § 10.
Hvis de formelle reglene for inngåelse av ekteskap ikke er fulgt, innebærer det at ekteskapet
ikke anses for å være inngått og ekteskapet vil da heller ikke ha noen rettsvirkninger. Etter
begjæring fra en av partene, kan et ugyldig ekteskap likevel godkjennes. Det er Fylkesmannen
i Oslo og Akershus som behandler søknader om etterfølgende godkjenning av ugyldige
ekteskap. For at fylkesmannen kan gi etterfølgende godkjenning, må det foreligge «særlige
grunner», jf. ekteskapsloven § 16 andre ledd. Departementet understreker at adgangen til å gi
etterfølgende godkjenning er en unntaksregel.
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Departementet oppfordrer på denne bakgrunn vigsler til å være påpasselig med at
formalitetene ved vigselen blir fulgt. Vi viser i den forbindelse til den belastningen en ugyldig
ekteskapsinngåelse kan medføre for brudefolkene.
Det framgår av ekteskapsloven § 1b at ekteskap skal inngås av egen fri vilje og med eget
samtykke. Et ekteskap som ikke er inngått frivillig kan bli kjent ugyldig av domstolene, jf.
ekteskapsloven § 16 tredje ledd.
Rettskilder
Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr. 47
Forskrift om kommunale vigsler av 18. september 2017 nr. 1421
Forskrift om registrering og melding av vigsel av 20. november 1992 nr. 854
Forskrift om endring i forskrift om registrering og melding av vigsel av 18. september 2017
nr. 1422
Forarbeidene til lovendringen om overføring av vigselsmyndighet fra domstolene til
kommunen finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 og Innst. 376 L (2016-2017)
Rundskriv Q-20/2016 om ekteskapsloven
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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.

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.

