Saksnr: 2017/701

Reglement for vigsler i Nordreisa kommune

Dok type:
Reglement

Versjon nr
1-2017

Skrevet av:
Ellinor Evensen

Gjelder fra
18.12.17

Vedtatt av:
Nordreisa kommunestyre – PS 74/17

Side nr:
2

1. Reglementets virkeområde
Fra 1. januar 2018 blir ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overført fra tingrettene til
kommunene etter en lovendring i ekteskapsloven. Nordreisa kommune vil fra 1. januar ha et
kommunalt vigselstilbud til egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.
Reglementet regulerer myndighet, hvem som kan vigsles, sted for vigsler og kostander.
2. Hjemmel
Forskrift om kommunale vigsler
Lov om ekteskap [ekteskapsloven]
Forskrift om registrering og melding om vigsel
3.
Gyldighet
Reglementet gjelder fra og med kommunestyrets vedtak og frem til et nytt vedtak fra
kommunestyret måtte foreligge. Reglementet revideres ved behov. Ved særlige tilfeller som ikke
er fanget opp av reglementet avgjøres dette av formannskapet.

4.
Vigselsmyndighet i Nordreisa kommune
Vigsler foretas av ordfører eller varaordfører.
Ordførerkjedet brukes ved vigsler jf. reglement for ordførerkjedet.
5.
Vigselstidspunkt
Vigsling utføres i utgangspunktet på hverdager innenfor kommunens normalarbeidstid.
Kommunale vigslinger kan etter avtale med vigsler finne sted på andre dager eller andre
tidspunkt.
Vigselstidspunktet fastsettes etter forutgående dialog mellom brudefolket og vigsler. Avtale om
vigsling skal normalt skje 2 måneder i forveien, men kan ved særlige grunner avtales på kortere
varsel.
For perioden 1. juni – 30. august er fristen 20. mai.
6. Vigsler i kommunal regi kan finne sted på:
Seremonien vil som utgangspunkt foregå på:
a. Rådhuset
b. Halti kultursenter, Kulturscenen/seremonirom
Vigselen kan foretas på sted brudeparet selv har valgt. Nordreisa kommune (vigsler)
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forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vielsen. Det forutsettes at kostnader ved et annet
vigselssted enn Rådhuset eller seremonirom på Halti kulturscene dekkes av brudeparet.
Dersom brudeparet ønsker å vigsles utenfor kommunens grenser, men at vigsler skal være fra
Nordreisa kommune, må dette organiseres av brudeparet selv. Brudeparet må dekke reiseutgifter
for vigsler og andre merutgifter dette medfører for kommunen. Dette skal være avtalt på forhånd.
3 Hvem kan vigsles i Nordreisa kommune?
Alle kan vigsles i Nordreisa kommune, uansett bosted.
Kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, og som fyller vilkårene for å
inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Nordreisa kommune.
Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i Nordreisa.
Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske brudefolk og for norske
statsborgere som er bosatt i utlandet.
Nordreisa kommune tilbyr også vigsler til innbyggere fra andre kommuner.

7. Rammer for vielsen
Nordreisa kommune har kun ansvar for selve vigselsritualet. Det brukes et eget vigselsformular.
Pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag organiseres, bestilles og dekkes av
brudeparet selv. Dette må avtales på forhånd.
8.

Kostnader knyttet til vigselen
 Vigselstilbudet er gratis så fremt vigselen foregår på rådhuset eller
Kulturscenen/seremonirom i ukedager innenfor kommunens normalarbeidstid.
 En eventuell leie av andre lokaler bestilles og dekkes av brudeparet selv.
 Kostnader til pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag dekkes av
brudeparet.
 Reiseutgifter og kostnader for vigsler utenom fastsatt sted og /eller utenfor Nordreisa
kommune og utenom kommunens normalarbeidstid dekkes av brudeparet.
 Kostnadsdekning skal være avtalt på forhånd

9. Arkiv
All dokumentasjon lagres i kommunens saksbehandlersystem, og unntas med hjemmel i
offentlegloven § 13, jf. forvaltningslovens § 13.
10. Rutine for gjennomføring av vigsler
Administrasjon av vigselsordningen delegeres til Rådmannen. Rådmannen gis i
oppgave å fastsette rutiner og tilrettelegge for gjennomføring av vigsler i Nordreisa kommune slik
at vielsene kan finner sted innenfor verdige rammer.
11. Informasjon om reglement og rutiner
Reglement og rutiner for vigsler skal kunngjøres på kommunens hjemmeside.
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