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Evaluering kommunale vielser og utvidelse av antall vigslere
Rådmannens forslag til vedtak:
Evalueringen om vielse i Lier kommune tas til orientering.
I tillegg til tidligere utnevnte vigslere, jf. sak 114/2017, tildeles vigselsmyndighet også til
rådmann Bente Gravdal.

Sammendrag:
Fra 1.1.2018 overtok kommunene i Norge vielsesmyndigheten fra tingrettene. Det har nå gått
2 år og rådmannen har innhentet erfaringsgrunnlaget for denne perioden. I denne saken vil
rådmannen kort orientere om dette, samt at det foreslås å utvide antallet vigslere med en.
Vedlegg:
Saksfremlegg i sak 114/2017
Utredning:
Det vises til vedlagte sak vedrørende rutinene for vielser i kommunalt regi.
I 2018 har kommunen foretatt 28 vielser, og i 2019 var antallet 27. Da tingretten i Drammen
hadde ansvaret for borgerlige vielser i Drammensregionen, var antallet Liunger som i 2016
inngikk ekteskap i deres regi 23. Rådmannen anslo allerede i 2017 at interessen for borgerlig
vielse ville øke noe dersom ektepar kunne vies i egen kommune, og stipulerte antallet til 30.
Dette betyr at utgiftene i forbindelse med oppgaven har vært som forventet, ca. kr. 42 000 per
år. Vielse i kommunal regi skal være gratis for ekteparet.
Vielsene har stort sett blitt utført på Haugestad, med 2-3 avvik av spesielle grunner. Som
regel er det 1 vielse på samme dag. De fleste vielser er på norsk, mens de i enkelte tilfeller har
vært på engelsk.

Kommunen vier alle hverdager, men de fleste vielser finner sted på fredager. Det har vært
uttrykt ønske av enkelte om vielse også på lørdager. Dette vil imidlertid medføre ekstra
utgifter for kommunen, og rådmannen vil derfor ikke endre på dagens praksis dersom det ikke
kommer signaler fra politisk hold om at man ønsker en slik endring. Det påpekes også at
heller ikke tingretten i Drammen viet rutinemessig på lørdag, og i Drammen kommune har
man valgt å legge alle vielser til fredag.
Mange har gitt uttrykk for at de satte pris på den lokalhistoriske rammen Haugestad er med på
å tilføre vielsen, og samarbeidet mellom kommunen og vertskapet har vært godt. Når
kommunen ikke har egnede lokaler i rådhuset, er Haugestad trolig det nærmeste man kommer
en kommunal tilknytning.
Det har vært noen utfordringer med dekning av vigslere spesielt i ferietider. Det er derfor en
fordel om vigslergruppen utvides med en person. Det foreslås at rådmannen oppnevnes som
vigsler. Vigselsgruppen består i så fall, i tillegg til rådmannen, av ordfører og varaordfører
(direkte hjemmel etter loven), og Bjørnar Dahler og Anneke Borgli (hjemmel etter tidligere
fullmakt fra kommunestyret).

