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Vedrørende kostnader til vigselgjennomføring
Formannskapets vedtak 11.10.2017:
Rådmannen legger frem et notat til behandling i kommunestyremøtet angående
kostnadene overføring av vigsler til kommunen utgjør for kommunen.
Kommunen har etter loven ikke anledning til å ta betalt for vigsler av kommunens egne
innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge. Dette er en ny oppgave lagt til
kommunen. Det er vanskelig å vurdere omfang og kostnader siden antall vigsler er
uklart.
Kommunen har som målsetning å leie ut kulturhuset så mye som mulig. Rådmannen
foreslår derfor å legge vigslene til Festsalen på kulturskolen som hovedregel, alternativt
kulturhuset. Denne er oftere ledig på fredager som er dagen ordfører foreslår til
gjennomføring av vigsler.
Rådmannen vurderer det dithen at reglene sier selvkost for det som skjer av vielser på
andre steder til andre tider enn det kommunen legger opp til. Det er ulikt hvordan andre
kommuner utformer dette. Enkelte tar en fast pris og andre vurderer hvert tilfelle alt etter
hvor omfattende arrangementet blir.
Oppegård kommune tar kr 1000 per vigsel hvis den er i kommunen i arbeidstiden.
Hvis vigselen er utenfor kommunen eller utenfor arbeidstid må det avtales spesielt.
Sørum kommune: Kommunen tar betaling for nødvendige merkostnader dersom
brudeparet vigsles ut over vanlig tid. Andre som vil vigsles i Sørum må dekke kostnader
for dette. Kommunen tar ikke betalt for mer enn dekningen av nødvendige kostnader.
Dette informeres brudefolket om i god tid før vigselen. Kostnaden vil vurderes i hvert
enkelt tilfelle.
Oslo kommune tilbyr andre enn egne innbyggere i rådhuset til fastpris kr 2500,-.
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Fredrikstad kommune har lagt seg på følgende: Brudepar fra andre kommuner og
vigslinger utenfor normalarbeidstid som kvelder og helger og i andre lokaler enn
kommunens egne, faktureres etter gjeldende satser: Grunnsats kr 1500.
For vigsel utenfor normalarbeidstid i kommunens lokaler eller i umiddelbar nærhet til
disse. Dette skal dekke adm, overtid, vaktmester og kostnader til oppvarming og lys.
Sats 2 kr 2500. For vigsel som både er utenfor normalarbeidstid og på et annet sted enn
kommunens egne lokaler. Dette skal dekke adm.overtid og reiseutgifter for vigsler. For
brudepar hjemmehørende i andre kommuner enn Fredrikstad, benyttes sats 2.
For å forenkle prosessen foreslår rådmannen en fastpris på kr. 1000 for vigsler utenom
fast tid og sted og for brudepar fra andre kommuner. Med gode rutiner skulle dette dekke
opp for ekstra tilrettelegging. Det er vigsleren som godkjenner alternative steder og tider.
Rådmannen delegeres ansvar for utarbeidelse av administrative rutiner for hele
oppgaveforløpet med borgerlige vigsler i kommune.
Tilleggsforslag til vedtak i ksak 55/17: Vigsler av brudepar utenom ordinær arbeidstid og utenfor
kommunens lokaler samt brudepar fra andre kommuner er kr 1000,-

Med hilsen

Trine Christensen
Rådmann
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