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Saksorientering 
Oslo bispedømmeråd besluttet på sitt møte 5. 9 2017 (sak 68/17) å sende ut på høring 
saken om endring av kirkelig inndeling ved kommunesammenslåingen av Asker, Hurum og 
Røyken.  Kommunene slås sammen til en kommune med virkning fra 1.1.2020. Kommunen 
får navnet Asker. Den nye kommunen blir en del av Akershus fylke.  
 
Kommunesammenslåingen involverer både Tunsberg og Oslo bispedømmer og endrer 
kirkelig inndeling på fellesrådsplan, prostiplan og bispedømmeplan. Bispedømmerådene har 
samarbeidet om å sende ut høringsnotatet, og høringsinstansene ble bedt om å ta stilling til 
framtidig prosti- og bispedømmetilknytning med utgangspunkt i høringsnotatet, samt å 
begrunne sine forslag.  
 
Etter at bispedømmerådene har fattet vedtak på bakgrunn av høringssvarene, sendes saken 
over til Kirkerådet for uttalelse. Kirkerådet sender saken til avgjørelse i Kulturdepartementet. 
 
Tunsberg bispedømmeråd og Oslo bispedømmeråd har innhentet høringssvar fra 
høringsinstansene i hhv Tunsberg og Oslo bispedømme. Ved fristens slutt har Oslo 
bispedømmeråd mottatt høringssvar fra Asker menighetsråd, Vardåsen menighetsråd, 
Holmen menighetsråd, Asker Kirkelige fellesråd, lokalt tillitsvalgt i PF og lokalt tillitsvalgt i 
TeoLOgene (felles høringssvar). Rådmennene kom med sitt forslag til vedtak til behandling i 
Nye Asker fellesnemnd1, Prosten i Asker og Kirkevergen i Asker har utformet sitt 
høringssvar i fellesskap.  

                                                
1 Nye Asker fellesnemd er en interimnemd for å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere 
og bygge nye Asker kommune. Til grunn for fellesnemdas arbeid ligger intensjonsavtalen: 
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/intensjonsavtalen/ 
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Så godt som alle høringsinstanser foreslår at Asker kommune etter sammenslåingen skal 
holde fram med å være ett prosti, Asker prosti, og ha Oslo bispedømme som sin 
bispedømmetilknytning. Forslaget innebærer at (nye) Asker prosti vil høre inn under ett 
fellesrådsområde, Asker kirkelige fellesråd.  
En høringsinstans foreslår en annen løsning: At menighetene selv skal stå fritt til å velge 
hvilket bispedømme de vil tilhøre. 
 
 
Sammenfatning av høringssvarene fra høringsinstansene i Oslo bispedømme 
Sammenfatningen er ordnet etter de temaer som flere av høringsinstansene drøftet. Det 
vises også til vedlegg Høringssvar fra Oslo bispedømme:  
 
Intensjonsavtalen og forvaltningsområdenes tilhørighet 
Asker menighet og Asker Kirkelige fellesråd trekker fram viktigheten av nærhet mellom den 
politiske administrasjon og den kirkelige administrasjon. De peker på at intensjonsavtalen 
legger til grunn at den nye kommunen vil ha tett samarbeid med kirken og andre 
trossamfunn.   
 
Nye Asker fellesnemd viser til at det ligger klare føringer i intensjonsavtalen. De gir følgende 
innspill til bispedømmene i Oslo og Tunsberg:  

1) Soknene i Røyken og Hurum kommuner overføres fra Lier prosti til Asker prosti, 
slik at Asker prosti, Asker kommune og Asker kirkelige fellesråd har sammenfallende 
grenser fa 1.1.2020 

 2) Sognene i nye Asker kommune tilfaller Oslo bispedømme 
 
Vardåsen menighetsråd vektlegger at de øvrige forvaltningsorganene i kommunen vil ligge i 
Asker tettsted. Rådet legger til grunn at prosten skal ha sete i Asker.  
 
Kontakten med Bærum  
I intensjonsavtalen kan man også lese at det er viktig at Asker og Bærum skal tilhøre 
samme region. Asker kirkelige fellesråd, Asker menighetsråd og de tillitsvalgte i PF og 
Teologene viser til dette. Dette tilsier at Asker fortsetter med å høre til Oslo bispedømme, 
hevder høringsinstansene. Asker kirkelige fellesråd trekker også fram at 
gravferdsforvaltningen i Asker har avtale med Bærum om kremasjonstjenester, etter at dette 
tilbudet falt bort i Asker kapell. Videre viser de til nettverksbygging mellom ansatte, 
rekruttering og faglig utvikling. 
 
Fellesrådsområdet og sammenfallende grenser 
Høringsinstansene trekker fram at det er en fordel at det er sammenfallende grenser mellom 
Asker kirkelige fellesråd, kommunen og prostiet. Prost og kirkeverge henviser til god kultur, 
utviklingen av Askerprosjektet og at det har vært en god prosess videre. En kommune, et 
fellesrådsområde, ett prosti har blitt sett på som et ideal, mange sier «Se til Asker», forteller 
høringsinstansene.  
 
Orientering mot Oslo kommune og Oslo biskop 
Vardåsen menighetsråd hevder at man i Asker kommune har lettere reisevei og bedre 
tilrettelagt kommunikasjon til biskop/ bispedømmekontor mot Oslo enn mot Tunsberg. Asker 
menighetsråd, PF og Teologene og Asker kirkelige fellesråd viser til at arbeidstakere pendler 
til Oslo og har sin tilhørighet rettet mot Oslo. Asker regnes som del av Stor-Oslo, det vil virke 
fremmedgjørende om kirken i Asker skulle tilhøre Tunsberg og Buskerud. 
Rådmennene/fellesnemda: viser til at Nye asker vil være naturlig integrert del av 
Osloregionen og en sentral aktør i regionale utviklingsspørsmål. Som en viktig 
samfunnsaktør vil dette også gjelde kirken, og det er mest naturlig at sognene i nye Asker 
kommune tilfaller Oslo bispedømme.  
Prost og kirkeverge mener at Asker kommune er vendt i retning Oslo, det er unaturlig at 
Kirken skal ligge i en annen retning enn lokalsamfunnet og ha sin biskop i Tønsberg.  

                                                
 Nemda har fokus på økonomi, budsjett, visjon, og verdier for å forberede sammenslutningen og bygge den 
nye kommunen. Nemnda består av tre politiske representanter fra hver av kommunene Røyken, Asker og 
Hurum.   



  
 
Det innkomne høringssvaret som konkluderer annerledes enn de øvrige, anbefaler at det 
nye Asker prosti skal være et fellesrådsområde, men at menighetene selv står fritt til å velge 
hvilket bispedømme soknet skal tilhøre, etter hvilken naturlig tilknytning de føler riktig. 
Forslaget blir ikke drøftet nærmere, og det blir ikke kommentert hvilke konsekvenser dette vil 
få for kirkemedlemmene, utviklingen av menigheten og arbeidsforholdene dersom prostiet 
og fellesrådsområdet skulle forholde seg til to bispedømmer. 
 
Arbeidstakernes arbeidsforhold 
Asker kirkelige fellesråd vektlegger at kontakten med Bærum betyr nettverksbygging mellom 
ansatte, rekruttering og faglig utvikling 
Enhetlig arbeidsgiverlinje: Asker kirkelige fellesråd trekker også fram prosjektet enhetlig 
ledelse som drives i Oslo bispedømme, hvor de tre fellesrådene er involvert. Asker kirkelige 
fellesråd opplever at de har mye å bidra inn med i prosjektet, noe som avhenger av at 
prostiet forblir en del av Oslo bispedømme. 
Asker menighetsråd og fellesrådet forteller at alle fagstillingene har samarbeidsforum, og at 
det er godt samarbeid mellom menighetsrådene i det gamle prostiet og mellom de to 
arbeidsgiverlinjene. Disse gode erfaringene skal tas videre i nye Asker prosti. Fellesrådet 
skriver videre at de ansatte mener at nettverksbyggingen i fagmiljøene som skapes mellom 
samlinger i bispedømmet er positivt, det vil være et tap å ikke kunne fortsette med det. I 
forhold til reise og tidsbruk er det vesentlig lettere å samle de ansatte i Oslo enn i Tønsberg. 
Holmen menighetsråd trekker fram at de mener det er flere felles utfordringer blant 
menighetene i Oslo enn i Tunsberg bispedømme.  
Det er sterke samarbeidsrelasjoner i Asker og Bærum krets av KFUK-KFUM. Dersom 
prostiene tilhører to bispedømmer vil det vanskeliggjøre samarbeidet og bli krevende for de 
bispedømmerådsfinansierte stillingene, sier PF og TeoLOgene. Holmen menighetsråd, prost 
og kirkeverge trekker også fram det positive i samarbeidet mellom med KFUK-KFUM i 
Asker/Bærum krets. 
  
Asker og Bærum er et beredskapsområde og det fungerer godt, forteller Holmen, og hevder 
at det blir problematisk for beredskapsordningen som Asker og Bærum p.t. nå har sammen 
dersom Asker går over til Tunsberg bispedømme.  
Flere av høringsinstansene trekker fram at Kirkens feltarbeid i Asker har sterke 
samarbeidslinjer mot Bærum og Oslo. 
 
Medlemstall i de to bispedømmene 
Asker menighet og Vardåsen og Asker kirkelige fellesråd hevder at det ikke er noe argument 
at medlemstallet mellom bispedømmene skal balanseres slik at Asker går over til Lier og 
Tunsberg.  
PF og TeoLogene mener at det ikke noe poeng med likt medlemstall mellom de to 
bispedømmene, siden det er stor variasjon i antall medlemmer i landets øvrige 
bispedømmer. 
 
Høringssvar fra høringsinstansene i Tunsberg bispedømme 
Se vedlegg. 
Høringsinstansene i Tunsberg anbefaler, med unntak av menighetsrådet i Hurum/Holmsbu 
og Tofte/Filtvet, at nye Asker prosti i sin helhet tilhører Tunsberg bispedømme. Det 
argumenteres med kulturtilknytning, medlemstall i de respektive bispedømmene, tilhørighet 
til region Viken og gode arbeidsforhold- og oppfølging i Tunsberg bispedømme. 
Hurum/Holmsbu og Tofte/Filtvet viser til intensjonsavtalen og at Nye Asker vil bli ytterligere 
knyttet til hovedstadsregionen. Å tilhøre Oslo bispedømme vil være naturlig, hevder 
menighetsrådet.  
 
Tunsberg bispedømmeråd vil 30.oktober behandle høringssvarene og fatte sitt vedtak på 
bakgrunn av disse. Tunsberg bispedømmeråd har fått tilsendt høringssvarene fra Oslo 
bispedømme.  
 
Oppsummering: 



  
Gjennomgangen av høringssvarene fra Oslo bispedømme viser at alle høringsinstansene 
unntatt én anbefaler at Asker prosti skal tilhøre Oslo bispedømme etter 
kommunesammenslåingen 1.1.2020.  
 
 

 
Forslag til vedtak 
På bakgrunn av de innsendte høringssvar og drøftinger i rådet, anbefaler Oslo 
bispedømmeråd at Røyken og Hurum kommuner overføres fra Lier prosti til Asker prosti, slik 
at Asker prosti, Asker kommune og Asker kirkelige fellesråd har sammenfallende grenser fra 
1.1.2020. Soknene i nye Asker kommune tilfaller Oslo bispedømme fra 1.1.2020.   
Saken oversendes Kirkerådet for uttalelse.  
 
 
 


