Vedlegg 4. Rådmannens forslag 14.09.2017

Reglement for vigsler i Ås kommune
Reglement fastsatt av kommunestyret …………………………..
1. Vigselsmyndighet i Ås kommune
Vigsler foretas av ordfører eller varaordfører.
2. Hvem kan vigsles i Ås kommune?
Alle kan vigsles i Ås kommune, uansett bosted.
3. Sted for vigsel
a) Vigselen kan foretas i kommunens egne lokaler. Hvilke lokaler som til enhver
tid er tilgjengelige fremgår av rutiner for vigsler i Ås kommune.
b) Vigselen kan foretas på sted brudeparet selv har valgt. Ås kommune
(vigsleren) forbeholder seg retten til å godkjenne stedet for vielsen.
4. Tidspunkt for vigsel
Ås kommune åpner for vigsel en dag pr. måned, primært ukedager innenfor
kommunens normalarbeidstid. I måneder med stor pågang (mai-august) kan
dette økes til to dager.
Ordfører/varaordfører fastsetter dager for vigsler for et kalenderår om gangen.
Ordfører/varaordfører har myndighet til å gjøre endringer i oversikten over dager.
5. Rammer for vielsen
Ås kommune har kun ansvar for selve vigselsritualet. Pynt, dekorasjoner, musikk
eller andre kunstneriske innslag organiseres og bestilles av brudeparet selv.
6. Kostnader knyttet til vigselen
6.1 Vigselen er gratis
6.2 Lokaler: Bruk av kommunale lokaler/kommunal eiendom er gratis. En
eventuell leie av andre lokaler bestilles og dekkes av brudeparet selv.
6.3 Rammer for vielsen: Kostnader til pynt og dekorasjoner dekkes av
brudeparet selv.
6.4 Øvrige innslag i vielsen: Kostnader til musikk eller andre kunstneriske innslag
dekkes av brudeparet selv.
6.5 Vigsel utenfor kommunens grenser: Dersom brudeparet ønsker å vigsles
utenfor kommunens grenser, men at vigsleren skal være fra Ås kommune,
må dette organiseres av brudeparet selv. Brudeparet må dekke reiseutgifter
for vigsleren og andre merutgifter dette medfører for kommunen.
7. Rutine for gjennomføring av vigsler
Rådmannen har myndighet til å fastsette rutiner for gjennomføring av vigsler i
Ås kommune.
8. Informasjon om reglement og rutiner
Reglement og rutiner for vigsler i Ås kommune kunngjøres på Ås kommunes
hjemmesider.
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