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Ny kirkelig inndeling - Røyken, Hurum og Asker 
 
 
 
Vedlegg:  
høringssvar endring av kirkelig inndeling.msg 
Høringssvar.msg 
Høringsuttalelse fra Hurum menighetsråd angående bispedømmetilknytning.docx 
VS_ Høring - Endring av kirkelig inndeling Asker, Røyken og Hurum.msg 
Høringssvar fra kirkevergen i Røyken.msg 
Høringsuttalelse fra Slemmestad og Nærsnes menighetsråd.msg 
høringssvar bispedømme.pdf 
Høring - Endring av kirkelig inndeling Asker, Røyken og Hurum. .msg 
 Høring - Endring av kirkelig inndeling Asker, Røyken og Hurum. .msg 
Høringsuttalelse fra prosten i Lier, Røyken og Hurum vedr. nye Asker.msg 
1019_001.pdf 
redegjørelse for manglende høringssvar fra Kongsdelene MR.msg 
Svar fra høringsinstanser i Oslo bd om kirkelig tilhørighet etter kommunesammenslåing.pdf 
 
 

Saksorientering 
Høringsbrev med vedlagt høringsnotat ble sendt ut fra Tunsberg bispedømmeråd 
12.09.2017. Dette ble sendt til alle menighetsråd i Røyken og Hurum; Røyken, Slemmestad 
og Nærsnes, Åros, Kongsdelene og Hurum menighetsråd, fellesrådene i Røyken og Hurum, 
Kirkevergen i Røyken og Hurum, Prosten i Lier prosti og tillitsvalgte for alle de kirkelige 
tilsatte i fellesrådsområdet og prostiet. Hurum kommune og Røyken kommune fikk også 
tilsendt kopi. 
Vi har mottatt svar fra følgende høringsinstanser: 
Røyken menighetsråd 
Åros menighetsråd 
Slemmestad og Nærsnes menighetsråd 
Hurum menighetsråd 
Kongsdelene menighetsråd – utkast til vedtak 
Røyken kirkelige fellesråd 
Hurum kirkelige fellesråd 
Kirkevergen i Røyken 
Kirkevergen i Hurum 
Tillitsvalgt i Fagforbundet 
Prosten i Lier 
 
I tillegg har vi fått et brev fra Frogner menighetsråd i Lier med bekymringsmelding om 
konsekvenser for prestetjenesten i dette soknet som en følge av kommunesammenslåingen. 
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Det har ingen direkte sammenheng med spørsmålet om bispedømmetilknytning, men mer 
om hva det innebærer for de. 
 
Bakgrunn: 
Da Tunsberg bispedømme ble opprettet i 1948 uttalte daværende statsråd Fostervoll i 
«Friheten» 21.11.1947: «Det er nødvendig å dele Oslo bispedømme. De plikter som påhviler 
bispen i Oslo er så store at de enten må sprenge sin mann eller gjøre han ineffektiv. Det er 
hverken kirken eller staten tjent med.» Det var Oslo bispedømmeråd og 250 prester i Oslo 
bispedømme som rettet en henstilling til Kirkedepartementet om å ta opp saken i 1946. Og 
to år etter var Tunsberg bispedømme opprettet. Det kan også nevnes at det var på tale å 
innlemme deler av eller hele Telemark i det nye Tunsberg bispedømme.  
Fra Kirkedepartementets tilråding som ble bifalt ved kgl. res. av 14. mai 1948 sakser vi pkt. 
4: 
«Fra 1. juli 1948 bli Røyken, Hurum og Lier prestegjeld å skille ut fra Asker prosti i Oslo 
bispedømme og legge til Drammen prosti i Tunsberg bispedømme.» 
Røyken, Hurum og Lier «prestegjeld» er siden skilt ut som eget prosti; Lier prosti. 
 
Sammendrag av høringsuttalelsene 
Menighetsrådene i Røyken fellesrådsområde, Røyken kirkelige fellesråd, kirkevergen i 
Røyken, Hurum kirkelige fellesråd, kirkevergen i Hurum, tillitsvalgt i Fagforbundet og prosten 
i Lier prosti er samstemte i sine uttalelser om at de ønsker en fortsatt tilknytning til Tunsberg 
bispedømme etter sammenslåingen av Røyken, Hurum og Asker. Vi vil her gjengi noen av 
de argumenter som høringsinstansene bruker for dette standpunktet: 
 
1. Befolkningsstørrelsen i de to bispedømmene blir tilnærmelsesvis lik. 
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 med hensyn til 
befolknings- og bygdestruktur og vil slik sett høre naturlig til sammen med Røyken og Hurum 
i Tunsberg bispedømme. 
 
Fellesrådene og kirkevergene uttaler også at «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.» 
Prosten i Lier legger i sin uttalelse vekt på mange av de samme argumentene når det gjelder 
geografi, kultur, faglig fellesskap i Tunsberg bispedømme, Asker som «landkommune» i 
forhold til Oslo by, befolkningstall og biskopens tilsyn og konkluderer med: «Tunsberg 
bispedømme ble opprettet i 1948 for å avlaste Oslo bispedømme. Siden den gang har 
folketallet økt mye i begge bispedømmer, og sikkert mest i hovedstadsområdet. Dersom nye 
Asker går til Oslo bispedømme, vil dette store bispedømmet bli enda større og biskop og 
bispedømmeråd vil ha enda flere innbyggere og medlemmer å ivareta. Tunsberg 
bispedømme vil tappes for en vesentlig del av dagens bispedømme. Dersom nye Asker går 
til Tunsberg bispedømme blir det bedre balanse mellom de to bispedømmene. Jo større 
bispedømme, jo flere menigheter skal biskopen spre sin oppmerksomhet på. Hensynet til 
biskopens tilsyn og hyppighet mellom visitaser og andre besøk tilsier derfor etter min mening 
at nye Asker bør tilhøre Tunsberg bispedømme.»  
Hurum menighetsråd er den eneste av høringsinstansene som går inn for at «soknene i nye 
Asker kommune tilfaller Oslo bispedømme.» De peker på at utviklingen i forhold til 
infrastruktur og kommunikasjonslinjer i tida framover vil knytte innbyggerne i dette området 
sterkere til Osloregionen. De mener at befolkningen i området med den nye kommunen vil 
oppleve en sterkere tilknytning til Oslo enn Tønsberg. 
 

 
Forslag til vedtak 
Tunsberg bispedømmeråd går inn for at nye Asker kommune/fellesrådsområde fra 1.1.2020 
innlemmes i Tunsberg bispedømme. Vi ønsker at saksframstillingen følger saken som 
bispedømmerådets begrunnelse. Saken oversendes Kirkerådet og Kulturdepartementet med 
vedlagte saksframstilling. 


