Magistraten

Punkt 3.

Godkendelse af nye regler for befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i
forbindelse med borgerlige vielser
2017-035262
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der pr. 1. september 2017 udbetales befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der foretager vielser
uden for rådhuset men inden for kommunegrænsen, og
at befordringsgodtgørelsen ydes med den kilometertakst, der er fastsat af staten for kørsel under 20.000 km
pr. år, og som i 2017 ydes med 3,53 kr. pr. kørt kilometer.

Sagsbeskrivelse
Der er pr. 1. april 2017 vedtaget en ændring af kommunestyrelseslovens § 16 f, således at der nu er mulighed
for at yde befordringsgodtgørelse til de medlemmer af Aalborg Byråd, der foretager vielser på eller uden for
Rådhuset.
Det er overladt til den enkelte kommunalbestyrelse selv at bestemme, om man ønsker at udnytte muligheden
for at yde denne befordringsgodtgørelse, men det forudsættes, at beslutningen i givet fald træffes generelt og er
gældende for alle medlemmer af kommunalbestyrelsen, som foretager borgerlige vielser.
For byrådsmedlemmer har det siden 1. juli 2014 været muligt at foretage vielser uden for Aalborg Kommune.
Magistraten har i møde den 15. september 2014 godkendt, at byrådsmedlemmer, som ønsker det, kan
foretage vielser i Aalborg Kommune uden for Aalborg Rådhus. Det fremgår af § 18, stk. 3, i lov om ægteskabs
indgåelse og opløsning, at det kan kræves, at brudeparret betaler udgifterne til transport i denne forbindelse.
Dette har dog ikke hidtil været anvendt praksis i Aalborg Kommune.
Fra Vielseskontoret er det oplyst, at der i perioden 2014–2017 er foretaget følgende antal borgerlige vielser
uden for Rådhuset:
2014: 3 par
2015: 37 par – heraf er 1 par viet uden for kommunegrænsen
2016: 56 par – heraf er 8 par viet uden for kommunegrænsen
2017 og til dd. 32 par – heraf er 7 par viet uden for kommunegrænsen.
Med henvisning til ovenstående anbefaler Borgmesterens Forvaltning, at der fremover ydes
befordringsgodtgørelse til byrådets medlemmer i forbindelse med vielser - dog kun til vielser, der foretages
inden for kommunegrænsen. Befordringsgodtgørelsen ydes med den sædvanlige kilometertakst, som i 2017
ydes med 3,53 kr. pr. kørt kilometer.
For vielser, der foretages uden for kommunegrænsen, anbefaler Borgmesterens Forvaltning, at byrådet
benytter sig af muligheden for at fravælge at yde befordringsgodtgørelse, idet der potentielt kan være
anseelige transportudgifter forbundet med disse vielser. I disse tilfælde må der henvises til bestemmelsen i
ægteskabsloven om, at det kan kræves, at brudeparret selv står for transportudgifterne.
Beslutning:
Udgår.
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