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Borgerlig vielse - erfaringer og behov etter ett års kommunalt ansvar.
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:

Rådmannens innstilling:

1. Gebyrene for borgerlige vielser endres slik:
Gebyr helt utenbys boende ektepar:
ned fra 3.000 til 2.000.
Gebyr for vielse utenfor kommunens
faste tider og steder (inkl. også begge deler):
ned fra 3.000 til 2.000
2. Kommunestyret oppnevner i tillegg som nye vigslere: Caroline Stalder Hansen og
Kristian Marhaug
Saksutredning:
Halden kommune overtok ansvaret for borgerlige vielser fra domstolen – Halden tingrett – fra 01.01.2018.
Halden kommune avviklet i 2018: 32 borgerlige vielser.
Antallet har da gått noe ned fra domstolens siste år med vigsler – 2017: 39 vielser.
Lokalitetsmessig har vielsene først blitt foretatt i Fredrik 3, hall, Fredriksten festning (gjennom at
kommunen leide seg inn her), og fra september 2018 i Gamle Rådhus, møterom Fredrikshald (gml.
formannskapssal).

Vårt inntrykk er at brudefølgene har vært meget godt fornøyd med den høytidelige rammen rundt denne
familiebegivenheten vi har forsøkt å skape både oppe på festningen, og nå som fast ordning i gml.
formannskapssal.
Erfaringen til nå tilsier dog at vi ønsker å øke antallet kommunalt ansatte vigslere noe, og med bedre
kjønnsbalanse, samt basert på erfaring - å justere det vedtatte gebyrregulativ noe ned.
Gebyret:
På kommunens hjemmeside finner man bla. følgende informasjon:
Ønsker dere andre løsninger?
Etter nærmere avtale mellom kommunens vigslere og brudefolkene kan kommunal vigsel utføres på andre steder og til andre tider om
det passer for vigsleren. Vi gjør oppmerksom på at brudeparet da må betale et gebyr for de merkostnader et slikt ønske medfører.
Hva koster det?
Det er gratis å gifte seg borgerlig i Halden hvis minst en av brudefolkene er bosatt i Halden og man velger standard løsning.





For brudepar som ikke er kommunens egne innbyggere koster det 3.000 kroner å gifte seg i Halden. Dette gjelder ved valg
av standard løsning.
Ønsker man å gifte seg et annet sted eller en annen tid enn hva som er standard koster dette også inntil 3.000 kroner. Det
skal dekke kommunens ekstrautgifter. Det gjelder uansett om man er innbygger i Halden eller ikke.
Et utenbys brudepar som ønsker å gifte seg på et spesielt sted eller en annen tid, må dermed beregne en kostnad på inntil
6.000 kroner.

Basert på vår driftserfaring nå ser vi at de få utenbys boende brudepar som har ønsket å vie seg i
tillegg lørdag eller annet sted viker noe tilbake for å betale kr. 6.000 for det. Dette er jo ofte unge
mennesker som er født og oppvokst i Halden, men som har flyttet ut.
Dog tror vi ikke dette er årsaken til at vi første året har hatt noe færre vielser enn det Halden
tingrett hadde (som også da omfattet Aremark). Under alle omstendigheter er gruppen vi har tatt
oss betalt for forsvinnende liten – 3 brudepar i 2018.
Forskrift om kommunale vigsler til ekteskapsloven lyder bla:
§ 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.

Som kommune bør vi kanskje være noe mer på tilbudssiden og oppmuntre til ekteskap som
samlivsform. I det konsekvensene økonomisk vil være ubetydelige bør det derfor være
uproblematisk å sette disse gebyrene noe ned eksempelvis slik:



Gebyr helt utenbys boende ektepar:
Gebyr for vielse utenfor kommunens
faste tider og steder (inkl. også begge deler):

ned fra 3.000 til 2.000.
ned fra 3.000 til 2.000

Et helt utenbysboende par som ønsker å bli viet på en av markahyttene en lørdag vil da
maksimalt få kr. 4.000 i gebyr. Om brud eller brudgom i dette brudeparet er bosatt i Halden blir
gebyret for samme kr. 2.000.
Av hensyn til å begrense etterspørselen er det dog viktig at slike tilleggstjenester også koster noe.
Det går klart mer tid her, og som tidligere kan vi her ikke garantere å kunne tilby en løsning paret

kanskje ønsker seg mest – eks. vielse en lørdag midt i fellesferien etc. – men vi vil selvsagt også
her gjøre vårt beste for å oppfylle spesielle ønsker om tid og sted.
Oppnevning av flere vigslere.
Eksteskapslovens § 12. Vigslere
Vigslere er:
b) ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller
folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet.

Kommunestyret oppnevnte tidligere 5 kommunalt ansatte vigslere i tillegg til ordfører og
varaordfører. Else Marie Breda sluttet i sentraladministrasjonen i fjor slik at vi nå har 4 ansatte til
disposisjon som vigslere.
Samtlige inkl. ordfører og varaordfører har nå god erfaring som vigslere, men for å gjøre vårt
tilbud enda mer robust og fleksibelt mener vi å trenge nå to ansatte til som vigslere bla. for å spre
arbeidsbelastningen litt mer. Det går fort med totalt ca. 2 timer av vanlig arbeidstid med alt for å
gjennomføre en vigsel.
Vigslere fra de ansatte nå er Stine Børstad, Maria Hanto, Sven Stranger og Henrik Meyer. Vi
foreslår i tillegg til disse som nye vigslere en kvinne og en mann: Caroline Stalder Hansen og
Kristian Marhaug.
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