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SAKEN GJELDER: 
Vigselsmyndighet til kommunedirektøren 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
 
Kommunedirektør Petter Lindseth gis vigselsmyndighet. 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Vigsel - en kommunal tjeneste 
Fra 1. januar 2018 ble vigselsmyndighet overført fra tingrettene til ordførere, varaordførere og 
kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet. 
 
Formål 
Formålet med dette lovvedtaket var at man ønsket å gi innbyggerne et bedre tilgjengelig 
vigselstilbud, blant annet i form av kortere reisevei. I forskrift om kommunale vigsler er forhold 
som tilgjengelighet, hvem tilbudet skal gjelde for og evt. betaling for tjenesten, beskrevet. 
Kommunen skal ha et tilgjengelig vigselstilbud og dekke etterspørselen på en god måte. 
Vigselstilbudet skal være gratis for kommunens innbyggere, men kommunen kan ta betaling for 
nødvendige ekstrakostnader dersom noen for eksempel ønsker vigsel utenom ordinær åpningstid 
eller på et annet sted. 
 
Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet 
Ordfører og varaordfører har vigselsmyndighet etter ekteskapsloven § 12, b). I tillegg vedtok 
kommunestyret 26.10.2017 (sak 53/17) å delegere vigselsmyndighet til daværende rådmann, samt 
til tre ansatte på Servicekontoret/politisk sekretariat; Ida Gaustad, Randi Schrøder og Gunnhild 
Landrø. Administrering og tilrettelegging av tilbudet gjøres av politisk sekretariat som 
samhandler nært med politisk og administrativ ledelse. Lovforarbeidene var klare på at det er 
hensiktsmessig å også tilby vigsler som er politisk nøytral. 
 
Rundt 10 vigsler per år 
Siden Skaun fikk overført vigselsmyndighet 1.1.2018 har kommunen hatt rundt 10 vigsler per år. 
Disse har blitt gjennomført både i og utenfor rådhuset og på forskjellige tidspunkt av året. Det er 
hovedsakelig ordfører som har gjennomført vigslene. Informasjon om tilbudet er godt beskrevet 
på kommunens nettside og rutinene er nedfelt i egne retningslinjer. Så langt har det ikke vært 
noen utfordringer med å få gjennomført tilbudet. 
 
Nytt lokale 
I år har vigselstilbudet blitt styrket i form av at kommunen har fått et eget vigselsrom, som ligger 
i den tidligere prestegårdslåna i Børsa. Rommet har fått en oppgradering som gjør det mer 
innbydende å gjennomføre en slik høytidelig handling. 
 
Vigselsmyndighet til kommunedirektøren 



For å styrke tilbudet om vigselsmyndighet i Skaun kommune er det en fordel at også 
kommunedirektør Petter Lindseth har vigselsmyndighet. På den måten kan både politisk og 
administrativ ledelse utføre denne tjenesten, som er en svært hyggelig oppgave. 
 
 
FOLKEHELSEVURDERING: 
 

- Ikke relevant 
 
 
MILJØMESSIG VURDERING: 
 

- Ikke relevant 
 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
 

- Ikke relevant 
 
 
 


