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Borgerlig vigsel for brudepar fra andre kommune 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Det åpnes for at brudepar fra andre kommuner kan gifte seg borgerlig i Gran. 
2. Betalingssats for vielse for brudepar fra andre kommuner settes til kr. 2 500. 
3. Betalingssats for alle vielser utenom ordinær arbeidstid settes til kr. 2 500. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Rundskriv om kommunale vigsler (Q-11/2017) nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunen bestemmer selv om vi ønsker å åpne for at brudepar fra andre kommuner kan gifte seg 
i Gran. Mange kommuner gjør dette, og de fleste tar betalt for denne tjenesten. Rådmannen 
ønsker å åpne for en slik ordning med en betalingssats på kr. 2 500. Samtidig ønsker rådmannen å 
innføre en betalingssats på kr. 2 500 for alle vielser utenom ordinær arbeidstid. Inntektene skal gå 
til å dekke kommunens utgifter knyttet til borgerlige vielser. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Rundskriv for kommunale vigsler gir kommunene 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. Ekteskapslovens § 12 a. I det samme avsnittet, Tilbud om vigsler, står det også at 
kommunen selv kan bestemme om de vil tilby vigsler for andre enn kommuners innbyggere. 
 
Gran kommune har fra tid til annen henvendelser fra brudepar hvor begge bor i en annen kommune, 
men som av ulike grunner ønsker å gifte seg i Gran. Det synes vi er hyggelig, og har stilt oss positive 
til dette. Det betyr uansett ingen stor arbeidsbelastning. 
 
Rådmannen foreslår derfor å åpne for at brudepar fra andre kommuner kan bestille vigsel i Gran 
kommune. Dette skjer i samråd med ordfører og de to andre vigslerne, varaordfører Pål Arne Oulie 
og kommunestyremedlem Willy Westhagen. 
 

Saksgang Møtedato 
Formannskapet            
Kommunestyret            
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Mange kommuner opplyser om at de vier brudepar fra andre kommuner, og i de fleste tilfeller tar 
kommunen betalt for disse vielsene  
 
Også i Den norsk kirke skiller en mellom brudepar fra egen og fra andre kommuner. Å være fra egen 
kommune defineres som at en av de to som skal gifte seg, eller den ene av foreldrene/foresatte er 
bosatt i kommunen. Kirken har egne betalingssatser for brudepar fra andre kommuner. 
 
Rådmannen foreslår at vi i Gran bruker samme definisjon for hva det betyr å være fra kommunen, og 
at vi innfører en betalingssats på kr. 2 500 for brudepar fra en annen kommune som ønsker å gifte 
seg borgerlig i vår kommune. 
 
I Gran har vi som nevnt tre vigslere. For ordfører er vielser en del av stillingens arbeidsoppgaver, men 
de to andre vigslerne blir honorert for hvert oppdrag etter høy sats.  
 
En betalingssats for utenbygds brudepar kan være med å finansiere Gran kommunes utgifter knyttet 
til vielser. I tillegg til honorar til vigslere er det et ønske at vi som kommune kan gi brudeparene en 
liten oppmerksomhet til minne om dagen.  
 
Vi ser at mange kommuner også skiller mellom vielser innenfor og utenfor normal arbeidstid, og tar 
betalt for vielser på eksempelvis lørdag og søndag.  
 
Rådmannen vil foreslå at vielser utenfor normal arbeidstid, uansett hvor du kommer fra, har en 
betalingssats på kr. 2 500. Igjen vil dette kunne være med å finansiere kommunens utgifter. 
 
Først og fremst ønsker vi å være på tilbudssiden. Hvis noen fra andre kommuner ønsker å gifte seg 
her hos oss, har de som regel en god grunn, og da er det hyggelig å kunne si ja, både i arbeidstida og 
på en helgedag. 
 

  
Konsekvenser 
Å åpne for at brudepar fra andre kommuner kan gifte seg borgerlig i Gran vil ikke gi en betydelig 
arbeidsbelastning. Å ta betalt for vielser utenom normal arbeidstid og for brudepar fra andre 
kommuner vil delfinansiere kommunens utgifter knyttet til vielser.  
 
 
Lover og forskrifter 
Rundskriv om kommunale vigsler (Q-11/2017) 
 
Eksisterende planer 
ingen 
 
Gjeldende vedtak 
ingen 
 
Økonomi 
ingen 
 
Bemanning 
ingen 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet nei 
Eldrerådet nei 
Rådet for funksjonshemmede nei 
Andre råd eller utvalg nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Alternative løsninger er å ikke si ja til brudepar fra andre kommuner som ønsker å gifte seg i Gran, 
eller å si ja, men ikke ta betalt. Når det gjelder vielser utenom normal arbeidstid er alternativet å ikke 
bruke dette begrepet, men å vurdere ønsket tidspunkt fra sak til sak som i dag uten å ta betalt for 
vielsen.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Oppdatere informasjon på Gran kommunes nettside om borgerlige vigsler i Gran kommune 
 

 
Dato: 5. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


