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Høringsbrev - Endring av kirkelig inndeling Asker, Røyken og 
Hurum 

Tunsberg bispedømmeråd sender herved ut et høringsnotat om endring av den kirkelige 
inndelingen ved kommunesammenslåingen av Asker, Hurum og Røyken (se vedlagte 
høringsnotat) til aktuelle høringsinstanser i Hurum og Røyken fellesrådsområder/Lier prosti. 
Dette gjøres i samråd med Oslo bispedømmeråd som sender likelydende høringsnotat til 
høringsinstansene i Asker fellesrådsområde/prosti. 
 
Tunsberg bispedømmeråd ønsker at høringsinstansene skal ta stilling til hvilken 
bispedømmetilknytning de ser som den beste ut fra det vedlagte notatet. 
Vi ber om at høringsinstansene også vurderer spørsmålet om bispedømmetilknytning i 
forhold til geografi, kultur og biskopens tilsyn. 
Tunsberg bispedømmeråd ber høringsinstansene begrunne sitt svar. 
 
Høringsfrist: 20. oktober 2017. 
 
Høringssvar sendes pr. epost til Tunsberg bispedømmeråd: tunsberg.bdr@kirken.no  
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Ole Martin Thelin; ot359@kirken.no  
 
Videre saksgang (til orientering): 
De innsendte høringssvarene vil bli registrert/bearbeidet av Tunsberg bispedømmekontor. 
Biskop og bispedømmerådet vil også avgi en uttalelse. Saken sendes videre til Kirkerådet 
som forbereder saken før Kulturdepartementet tar den endelige avgjørelsen. 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Rolf Simeon Andersen  
Stiftsdirektør  Ole Martin Thelin 
 seniorrådgiver demokrati og personal 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
  
  

mailto:tunsberg.bdr@kirken.no
mailto:ot359@kirken.no


   

  2 av 2 
   
 
 
 
 
                                           
 
 
Mottakere: 
Røyken menighetsråd 
Slemmestad og Nærsnes menighetsråd 
Åros menighetsråd 
Kongsdelene menighetsråd 
Hurum menighetsråd 
Hurum kirkelige fellesråd 
Røyken kirkelige fellesråd 
Kirkevergen i Hurum 
Kirkevergen i Røyken 
Prosten i Lier prosti 
Tillitsvalgte for alle kirkelige yrkesgrupper 
 
 
Kopi: 
Hurum kommune 
Røyken kommune 
Presteforeningens stiftslag 
Fagforbundet Teologenes stiftslag 
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Høring vedrørende endring av kirkelig inndeling ved 
kommunesammenslåing Asker, Røyken og Hurum  

Utgangspunkt for denne høringen er Stortingsvedtaket om at kommunene Asker, Hurum og 
Røyken slås sammen til en kommune med virkning fra 1.1.2020. Fylkesgrensen mellom 
Akershus og Buskerud justeres slik at den nye kommunen blir en del av Akershus fylke 
(vedtak 816, inneværende stortingsperiode våren 2017). 
Kommunesammenslåingen berører to bispedømmer; Tunsberg og Oslo bispedømmer og to 
prostier; Lier prosti og Asker prosti.   
Røyken kommune består av Slemmestad og Nærsnes sokn, Røyken sokn og Åros sokn. 
Det er fire kirker i kommunen, samt tre gravplasser. Hurum kommune består av Tofte og 
Filtvet sokn, Kongsdelene sokn og Hurum og Holmsbu sokn. Det er fire kirker i kommunen 
og fire gravplasser. Alle soknene tilhører Lier prosti.  
Asker kommune og Asker prosti har sammenfallende grenser og består av soknene Asker, 
Heggedal, Holmen, Østenstad og Vardåsen. Det er fem kirker i kommunen og to 
gravplasser. 
 
Befolkningstall 1. kvartal 2017: 
   Røyken kommune:  21 994 
   Hurum kommune:     9 483  
   Asker kommune:       60 906 
 
Nye Asker kommune vil ha et befolkningstall på 92 383  
(basert på befolkningstall 1. kvartal 2017) 
Kirkemedlemmer (medlemmer + tilhørige, medlemsregisteret 30.5.2017): 
   Røyken kommune:  15 380 
   Hurum kommune:   6 945 
Asker kommune:  39 978 
 
Nye Asker kommune/prosti vil ha 62 303 (67,4%) medlemmer/tilhørige 
 (basert på tall fra medlemsregisteret 30.5.2017) 
 
Kirkemedlemmer og tilhørige:  
Tunsberg bispedømme 1.1.17: 372 586.  
Røyken og Hurum kommuner har 6 % (5,99) av medlemsmassen i Tunsberg bispedømme. 
Oslo bispedømme 1.1.17: 454 924   
Asker kommune har 8,78 % av medlemsmassen i Oslo bispedømme. 
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Kirkelig fellesnemd: 
Det er opprettet en kirkelig fellesnemd som skal legge forholdene til rette for 
virksomhetsoverdragelsen når tre fellesråd blir til ett. Fellesnemda består av to personer fra 
hvert av de kirkelige fellesrådene (se forøvrig KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige 
virksomheter sin veileder om sammenslåing av kommuner/ fellesråd). Fellesrådene har gitt 
nødvendige fullmakter til kirkelig fellesnemd for å forberede sammenslåingen. I følge KAs 
veileder (5.2.2.6 ledd) kan biskopen oppnevne geistlig representant (prost) til fellesnemda.  
I brev fra Oslo biskop av 19.04.17 «Oppnevning av geistlig representant i Asker kirkelige 
fellesnemd» er Oslo biskop og Tunsberg biskop enige om å oppnevne prost Berit Øksnes 
(prost i Asker) som geistlig representant i Asker kirkelige fellesnemd med prost Ellen Marta 
Blaasvær (prost i Lier) som vararepresentant. Blaasvær gis tale- og forslagsrett i nemnda. 
 
Ny kirkelig inndeling 
Kommunesammenslåingen vil endre kirkelig inndeling på fellesrådsplan, prostiplan og 
bispedømmeplan. Av brev fra Kulturdepartementet 27.7.17 til bispedømmene, framgår det at 
myndigheten til å gjøre endringer i den kirkelige inndelingen innenfor bispedømmet ligger til 
bispedømmerådet. Formelt vedtak om endringer i den kirkelige inndelingen som berører 
flere bispedømmer treffes av departementet, etter at saken er ferdig forberedt av Kirkerådet. 
Oslo bispedømmeråd og Tunsberg bispedømmeråd har samarbeidet i forberedelsen av 
denne saken. 
 
Kommune og prostisammenslåing, opprettelse av region Viken  
Den nye kommunen får navnet Asker. De sentrale organer vil ha sitt administrasjonssted i 
Asker (sentrum). Det er grunn til å tro at Røyken og Hurum lensmannskontor vil bli en del av 
Oslo politidistrikt etter kommunesammenslåingen, men her er det ikke truffet et endelig 
vedtak (juni 2017). (Kilde: Rådmann i Asker, Lars Bjerke) 
Opprettelsen av region Viken omfatter Akershus, Østfold og Buskerud. Nye Asker kommune 
vil høre inn under region Viken.  
Siden regionreformen omhandler sammenslåing av fylker, og fellesrådenes størrelse 
reguleres av kommunestrukturen, vil dette ikke berøre fellesrådene direkte. Kirkelig fellesråd 
er knyttet opp til kommunens ansvar i kirkeloven § 15, og regionreformen vil slik den 
framstår i dag, derfor ikke ha noen direkte konsekvenser for fellesrådene. (Kilde: KA/Randi 
Letmolie) 
Det foreligger en signert intensjonsavtale mellom kommunene hvor det blant annet framgår 
at den nye kommunen vil ha tett samarbeid med kirken og andre trossamfunn.  
Dersom det legges vekt på nærhet mellom den politiske administrasjonen og den kirkelige 
administrasjonen i fellesrådet/prostiet, så kan det tilsi at soknene i Røyken, Hurum og Asker 
bør bli tilhørende Asker prosti. Opprettelse av region Viken vil ikke ha direkte konsekvenser  
for det nye fellesrådet. (se over).  
 
Bispedømmetilknytning 
I Intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunene (9.1 a) står det at «det er viktig å 
sørge for at den nye kommunen og Bærum kommune tilhører samme region». Dette er det 
tatt hensyn til i Stortingets vedtak om justering av fylkesgrensene slik at nye Asker og 
Bærum kommuner inngår i Akershus fylke. 
Asker og Bærum prostier tilhører i dag Oslo bispedømme. Dersom det vektlegges at de 
også i kirkelig sammenheng skal tilhøre samme region, så tilsier det at det nye prostiet blir 
tilhørende Oslo bispedømme. Det vil innebære at Oslo bispedømme vil vokse i antall 
medlemmer og et tallmessig stort bispedømme vil bli enda større. Oslo bispedømme vil da 
ha ca. 130.000 flere medlemmer og tilhørige enn Tunsberg bispedømme. Geografisk er 
imidlertid Oslo bispedømme så lite, slik at kommunikasjonen innad i bispedømmet likevel 
erfares som god. 
Dersom det nye prostiet legges til Tunsberg bispedømme vil antall medlemmer og tilhørige i 
Tunsberg og Oslo bispedømmer bli tilnærmet likt. Dette kan tale for en slik løsning. Den 
geografiske utstrekningen i Tunsberg bispedømme blir omtrent som i dag, men med tillegg 
av dagens Asker kommune. Løsningen vil innebære at Tunsberg bispedømme, som i dag 
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består av Buskerud og Vestfold fylker, også vil omfatte en del av Akershus fylke. Asker og 
Bærum vil bli tilhørende hvert sitt bispedømme. Denne løsningen åpner for at nåværende 
Asker og Lier prostier kan slås sammen til ett prosti.  
 
Innbyggertall og medlemstall/tilhørige pr. 2017 

Bispedømme Innbyggertall pr. 1. kvartal 
2017 

Medlemmer og tilhørige pr. 
1.1.17 

Oslo bispedømme 666 757 454 924 (68,2%) 

Tunsberg bispedømme 524 739 372 586 (71 %) 

 
Om nye Asker kommune blir en del av Tunsberg bispedømme vil befolknings- og 
medlemstallet se slik ut:  

Nye Asker til Tunsberg bd:  Innbyggertall  Medlemmer og tilhørige 
30.5.17 

Oslo bispedømme 606 651 414 946 (68,4%) 

Tunsberg bispedømme 584 845 412 564 (70,54%) 

 
Om nye Asker kommune blir en del av Oslo bispedømme vil befolknings- og medlemstallet 
se slik ut:  

Nye Asker til Oslo bd:  Innbyggertall  Medlemmer og tilhørige 
30.5.17 

Oslo bispedømme 698 234 477 249 (68,3 %) 

Tunsberg bispedømme 493 262 350 261 (71%) 

 
 
  
  
 
 
 
                                           
 























HØRING OM BISPEDØMMETILHØRIGHET HØSTEN 2017. 
 
 
De fleste av våre prester i Lier prosti går inn for Tunsberg som vårt nye felles bispedømme 
og mener Asker vil tilføre oss mye positivt. Det dreier seg om både befolkningsgrunnlag og 
kollegafellesskap. Selv om kommunesammenslåingen i 2020 mellom Røyken, Hurum og 
Asker vil trekke i retning av Oslo, er fordelene med å være i Tunsberg likevel mange. 
 
Røyken kirkelige fellesråd sin begrunnelse for at nye Asker kommune skal tilhøre Tunsberg 
bispedømme danner her grunnlaget for vår uttalelse. Bortsett fra punkt 1 og 6 sammenfaller 
våre punkter med rådets uttalelse: 
 

1. Befolkningsstørrelsen i de to bispedømmene vil bli noe mer lik enn i dag om Asker 
går til Tunsberg, selv om Oslo fortsatt vil være størst. Går nye Asker til Oslo vil Lier bli 
stående alene igjen mellom Asker og Drammen prosti. Drammen ser ut til å vokse i 
forhold til dagens størrelse og sannsynligvis vil Lier da bli slått sammen med 
Drammen prosti. Går Asker til Tunsberg regner vi med at Lier prosti slås sammen 
med Asker prosti. 

2. Den geografiske utstrekningen av Tunsberg bispedømme blir med tillegg av Asker 
kommune ikke mye større enn i dag. 

3. Nye Asker kommune vil høre til i den nye regionen Viken – til forskjell fra Oslo. 
4. Askerbygdene har mye til felles med resten av Oslofjorden vest m.h.t. befolknings- og 

bygdestruktur og vil slik sett høre naturlig til sammen med Røyken og Hurum i 
Tunsberg bispedømme.  

5. Vi erfarer en god nærhet og kommunikasjon mellom Tunsberg bispedømme/biskop 
og kirken lokalt i begge arbeidsgiverlinjer. Vi vektlegger vår erfaring med en tradisjon 
av storsamlinger for alle ansatte i bispedømmet og gode prosesser på tvers av 
arbeidsgiverlinjene. 

6. Med vårt allerede gode kollegafellesskap i Lier prosti tåler vi godt å få nye kollegaer 
fra Asker. Dette tror vi vil bli en berikelse for begge parter og vil kunne gjelde for både 
prester og fellesrådsansatte.  

 
 
 
 
 
For Lier prostilag 
 
Ragnar Elverhøi 
Sokneprest i Hurum 
 
 
 
Spikkestad 27.10.2017 


