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Lukket punkt - Vielser, fremtidig serviceniveau
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Lukket

Økonomi- og planudvalget 2018 - 2021, den 9. november 2020:
Fraværende:
Forslaget anbefales, således at besparelsen findes gennem et serviceniveau
sammensat af 1b, 2b, 3,b, 4a samt 5a
Byrådsmedlemmer har forsat mulighed for at stille sig til rådighed som
giftefogeder.
Byrådet 2018-2021, den 16. november 2020:
Fraværende: Erik Nørreby
Byrådet godkender indstillingen fra ØPU
Indledning
Fanø Byråd har i budget 2021 truffet beslutning om en besparelse på
vielsesområdet. Da der er tale om en væsentlig nedgang i antallet af vielser af
danske og udenlandske par, ønsker forvaltningen en udmelding fra udvalget om
det kommende serviceniveau. Afhængig af serviceniveau og beslutning af
kommende retningslinjer, vil antallet af årlige vielser kunne variere mellem 110
og 130.
Sagsfremstilling
Den vedtagne besparelse betyder nedgang i antallet af danske og udenlandske
vielser ved Fanø Kommune. Med de nuværende retningslinjer og arbejdsgange
vil der kunne afholdes ca. 110 vielser om året.
Ved at ændre i de nuværende retningslinjer, vil det være muligt at håndtere ca.
130 vielser årligt.
Forvaltningen ønsker i den forbindelse en udmelding fra udvalget om det
kommende serviceniveau.
Fanø Kommune har på nuværende tidspunkt 25 reserveringer af vielser til 2021.
Det forventes at efterspørgslen i 2021 for at blive viet ved Fanø Kommune vil
overstige det udbudte antal. Er den efterspurgte dato allerede fuld booket, vil
parret blive henvist til anden dato.
Lovgrundlag, planer og politikker
Bekendtgørelse om indgåelse af ægteskab
§ 21. Straks efter vielsen udleverer vielsesmyndigheden en vielsesattest, jf. §
22, stk. 1, nr. 4, til parterne. Vielsen foretages uden udgift for parterne. Tillades
det, at vielsen foretages på et andet sted end normalt, jf. § 18, stk. 3, i lov om
ægteskabs indgåelse og opløsning, kan det dog kræves, at parterne betaler

udgifterne i forbindelse hermed. Vielsesmyndigheden kan bestemme, at der skal
indbetales et beløb til sikkerhed for betalingen.
Vejledning om behandling af ægteskabssager
Sørger parterne ikke selv for vidner, har kommunen pligt til at sørge herfor.
Dette gælder både i den almindelige åbningstid og om lørdagen kl. 9.00-12.00.
Økonomiske konsekvenser
Vielsesdage
Ved at samle vielserne yderligere kan udgifterne pr. vielse reduceres i forhold
til giftefogeder og administrative medarbejdere. Det skyldes blandt andet at
giftefogeder er lønnet pr. hele time. Der er ikke lavet beregning på den nøjagtige
besparelse.
Vidner
Såfremt Fanø Kommune ikke længere stiller vidner til rådighed ved vielser uden
for rådhusets åbningstid, vil der kunne opnås en mindre årlig besparelse.
Gebyr ved vielser uden for rådhuset
Ved oprettelse af gebyr for afholdelse af vielser uden for rådhuset, vil der opnås
en årlig indtægt ved 15 årlige vielser.
Gave til parret
Fanø Kommune giver i dag alle par en gave. Der vil kunne opnås en besparelse
ved at stoppe udlevering af gave.
Drikkevarer
Der vil kunne opnås en mindre besparelse ved at parret selv medbringer
drikkevarer.
Sprog
Der tilbydes vielser på dansk, tysk og engelsk.
Giftefogeder
Der er mulighed for at øge antallet af vielser såfremt byrådsmedlemmerne stiller
sig til rådighed på flere vielsesdage.
Sociale og sundhedsmæssige konsekvenser
Ikke relevant
Miljømæssige konsekvenser
Ikke relevant
Beslutningsproces
09.11.2020 Økonomi- og planudvalget
16.11.2020 Byrådet
Vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en besparelsen kan opnås ved at nedjuster
antallet af vielser fra knap 300 til ca. 110 årlige vielser.
Afhængig af serviceniveau og beslutning af kommende retningslinjer specielt
vedr. antal vielsesdage, evt. oprettelse af gebyr og gaver har indflydelse på
antallet af vielser i år 2021.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til serviceniveauet ved
afholdelse af danske og udenlandske vielser i forhold til følgende emner:
1) Vielsesdage
a) Nuværende serviceniveau
b) Justering af årlige antal vielsesdage til f.eks. 70, 38, 30, 22 dage, som
vist i eksempel 1 til 4 i bilag 2.
2) Vidner
a) Nuværende serviceniveau, hvor Fanø Kommune stiller vidner til
rådighed uanset tidspunkt og vielsessted.
b) Fanø Kommune stiller kun vidner til rådighed i Rådhusets åbningstid
samt lørdage fra 09-12.
3) Gebyr
a) Nuværende serviceniveau, hvor der ikke opkræves gebyr for vielser
afholdt uden for Rådhuset.
b) Der opkræves gebyr for vielser afholdt uden for Rådhuset.
4) Gave til parret
a) Nuværende serviceniveau, hvor parret modtager en gave fra Fanø
Kommune.
b) Parret modtager ikke længere en gave fra Fanø Kommune.
5) Drikkevarer
a) Nuværende serviceniveau, hvor Fanø Kommune stiller drikkevarer til
rådighed.
b) Der stilles ikke drikkevarer til rådighed.

