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Forslagskataloget 
 

 
Lb. Nr. ØK-F-104 

 
 
Udenlandske vielser sagsbehandles fremover i Bibliotek/Borgerservice  
 

Udvalg: Økonomiudvalget  
Område: Direktionssekretariatet  

Funktion: 06.45.51  

 
 

 

Forslaget går på at samle al sagsbehandling af vielser ét sted. 

I dag sagsbehandler Direktionssekretariatet alle udenlandske vielser og 

Bibliotek/Borgerservice sagsbehandler vielser af danske par. 

Pr. 1. januar 2019 indføres der en ny aftale, som omhandler forbud mod 

proformaægteskaber.  

Ifølge aftalen skal alle prøvelser af ægteskabsbetingelserne for par med visse relationer 

til udlandet samles i en specialiseret enhed i et kommende Familieretshus. Prøvelsen 

foregår som hidtil inden vielsen. Hovedparten af sagerne afgøres på skriftligt grundlag, 

og prøvelsesattesten sendes elektronisk til kommunen. Disse par skal således først rejse til 

Danmark i forbindelse med vielsen. Prøvelsen for danske par foretages fortsat af 

kommunerne. Og det er ligeledes kommunerne der fortsat foretager borgerlige vielser 

for alle par. 

 

Der er endnu ikke udarbejdet vejledning på området, så det er usikkert om ændringen 

også gælder for udenlandske par bosiddende i Danmark, for par mellem en dansk 

statsborger og udenlandsk statsborger eller for udenlandske par bosiddende midlertidigt 

i Danmark.  

 

 

Beløb i 1.000 kr. 

- : Merindtægt/mindreudgift 

+ : Mindreindtægt/merudgift 

2019 2020 2021 2022 

Udgift -100 -100 -100 -100 

Indtægt     

Nettovirkning -100 -100 -100 -100 

 

 2019 2020 2021 2022 

Budget før Budgettilpasning 0 0 0 0 

               BESKRIVELSE AF FORSLAG 

ØKONOMI 

1. DRIFT 
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Besparelsen ligger i Direktionssekretariatets lønbudget. 

 

 

Der er i dag ingen sammenhæng i at løse de administrative opgaver med hhv. vielse af 

danske par og vielse af udenlandske par. Ved at flytte opgaven fra Direktionssekretariatet til 

Borgerservice vil det påføre Borgerservice en ekstra administrativ opgave, der således ikke 

bliver kompenseret ved denne besparelse. 

      

       

Det forudsættes at Direktionssekretariatet fortsat foretager det praktiske i forbindelse 

med udførelse af selve vielsen, hvilket er: indkøb af gave og blomster til brudeparret, 

bestilling af forplejning, booking af lokale og lave aftale med den person, der skal 

foretage vielsen. 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 

FORUDSÆTNINGER 


