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Religion. I fjor utbetalte 
Asker og Bærum 
kommuner over 82 
millioner kroner til 
tros- og livssyns-
samfunn. De har ikke 
oversikt over hvor mye 
som går til trossamfunn 
andre steder i landet.

Asker kommune betalte i 2014 
over 26 millioner kroner i til-
skudd til tros- og livssynssamfunn. 
Bærum betalte over 56 millioner. 
Etter det Budstikka erfarer, ligger 
majoriteten av trossamfunnene 
som får penger i andre kommuner 
enn Asker og Bærum.  

Ingen i kommunene kan svare 
på hvor mye penger som forsvin-
ner til andre deler av landet, men 
de forteller at tilskuddene har økt 
gradvis fra år til år. For Bærums 
del er det snakk om en økning 
på 30,2 prosent over de siste fire 
årene. Asker vil ikke oppgi pro-
senttallet, men sier det har vært 
en økning. 

Ikke-medlemmer øker
Samtidig blir folk i Asker og 
Bærum innenfor Den norske kirke 
mindre troende. 

– Økningen i antall ikke-med-
lemmer viser at religion blir min-
dre viktig, sier religionsforsker 
Ida Marie Høeg ved Institutt for 
Kirke-, religions- og livssynsfors-
kning (KIFO).

Blant trossamfunnene som 
fikk tilskudd fra Asker og Bærum 
i 2014 er Balsfjord Baptistme-
nighet, Filadelfia Hønefoss og 
Islamsk Kultursenter Nordland.

Årsaken til denne ordningen er 
at medlemmene bor i vårt distrikt, 
men er registrert i menigheter 
med adresse andre steder i landet.

Den norske kirke i Asker og 
Bærum er to av menighetene 
som stadig får mer i tilskudd fra 
kommunekassene. Kirken er det 

eneste trossamfunnet som ikke 
får tilskuddet beregnet per med-
lem, men en sum basert på blant 
annet antall arbeidsstillinger, drift 
og byggeprosjekter.

Kirken bestemmer satsen
Tilskuddet til andre trossamfunn 
beregnes ved at beløpet kommu-
nen gir til kirken deles på antall 
medlemmer, og dette beløpet blir 
satsen per medlem for andre tros- 
og livssynssamfunn. 

Så når tilskuddet til kirken øker, 
samtidig som medlemmene daler, 
øker satsen per medlem i andre 
trossamfunn. Disse tjener dermed 
på medlemsfall i kirken.

Medlemstallene lokalt i Den nor-
ske kirke viser nedgang, og opp-
slutningen ligger lavere her enn i 
resten av landet, ifølge Høeg.

– Vi ser også at medlemmene av 
ikke er så trofaste. Det måler vi ut 
ifra dåpsoppslutningen og i hvil-
ken grad foreldrene føler at dåpen 
er viktig. Asker har hatt en radikal 
nedgang i dåp de siste årene, mens 
det har holdt seg stabilt i Bærum.

1 av 5 ikke etnisk-norsk
Høeg sier også at andelen av dem 
som ikke er medlem av noen tros- 
og livssynssamfunn er markant 
høyere i vårt område sammenlig-
net med resten av landet.

Asker og Bærum er også blitt 
mer religiøst mangfoldig og der-
med fått flere medlemmer i 
tros- og livssynssamfunn utenfor 
kirken.

– En viktig faktor her er at 
Asker og Bærum har hatt en 
økning i innvandrere, sier Høeg. 

Hver femte innbygger i Asker 
og Bærum er nå ikke-etnisk norsk.

– Vi ser også at nordmenn kon-
verterer til andre trossamfunn enn 
Den norske kirke, men dette er en 
svært liten gruppe, som ikke vises 
på statistikken, sier Høeg.

Vanja Skotnes 

redaksjonen@budstikka.no

Medlemstallet i Den norske kirke synker, men tilskuddene øker 

Færre troende 
gis mer penger

FÅ: Ferietid kan forklare noe av det labre oppmøtet til gårsdagens gudstjeneste i Asker kirke, men faktum er at det lokale medlemstallet i Den norske kirke synker. FOTO: EVA GROVEN

HØEG: Religionsforsker Ida Marie Høeg mener religion blir mindre og mindre viktig i Asker og Bærum. – Vi ser også 
at medlemmene av kirken i Asker og Bærum ikke er så trofaste, sier hun.  FOTO: PRIVAT

OPPSVING: Medlemstallet i Human-
Etisk Forbund har økt jevnt, ifølge 
Per Kristian Hansen.  FOTO: PRIVAT

Human-Etisk Forbund i Asker og 
Bærum opplever en jevn økning i 
antall medlemmer, og sier at 
mange melder seg inn i protest 
mot kirken. 

Tall per dags dato viser at 1.452 
innbyggere i Asker er medlem av 
Human-Etisk Forbund, og 3.036 i 

– Melder seg  inn i protest mot kirken

fakta

 ■ Antall medlemmer i Den norske kirke 
kryper nedover.

 ■ Samtidig får Den norske kirke økt 
støtte for hvert år.

 ■ Asker kommune og Bærum kommune 
betalte til sammen over 82 millioner 
kroner til tros- og livssynssamfunn i 
2014.

 ■ Den norske kirke er det eneste tros-
samfunnet som ikke får støtte per 

medlem.
 ■ Asker og Bærum blir mer og mer reli-
giøst mangfoldig.

 ■ I 2014 var 12,2 prosent av innbyggerne 
i Asker medlemmer i tros- og livssyns-
samfunn utenfor Den norske kirke. I 
Bærum var tallet 12,5 prosent.

 ■ Andelen som ikke er medlem av noen 
trossamfunn blir stadig høyere i Asker 
og Bærum.

Tros- og livssynssamfunn i Asker og Bærum

Dobbelt så mange i Asker og 
Bærum meldte seg ut av Den 
norske kirke i 2014, i forhold til 
året før.

Siden 2009 har 1.744 mennesker 
meldt seg ut.

Antall medlemmer går nedover, 
mens antall såkalt tilhørende kry-
per oppover.

– Du blir medlem når du døpes. 

Dersom du ikke er døpt, men en 
av foreldrene dine er medlem av 
kirken blir du automatisk tilhø-
rende, sier Maud Berntsen ved 
Asker kirkelige fellesråd.

Kirkeloven regulerer tilskudd
De offisielle medlemstallene Kir-
kerådet opererer med er hentet 
fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 
Selv om kirkens medlemsregister 

ikke er til å stole på, henter Kirke-
rådet ut tall derfra hvert år, sier 
avdelingsdirektør ved avdeling for 
kirkeordning, Ole Inge Bekkelund.

– Vi kjører ut tall fra vårt med-
lemsregister og gir dem til SSB, 
Kulturdepartementet og Brønn-
øysundregistrene. Derfra går SSB 
gjennom tallene og finner det rik-
tige tallet, sier Bekkelund.

– Hvordan er det mulig at kir-

kene i Asker og Bærum får mer og 
mer i tilskudd samtidig som antall 
medlemmer minker?

– Tilskuddet beregnes ikke per 
medlem, men reguleres etter Kir-
keloven, svarer Bekkelund. 

I §15 står det at Den norske 
kirke får tilskuddet beregnet 
etter blant annet opprettelser av 
arbeidsstillinger, bygging, vedlike-
hold, drift og utstyr. 

Flere melder seg ut av kirken

POPULÆRT SKJEMA: Utmeldingene 
i Den norske kirke øker.
 FOTO: JØRGEN DAHL KRISTENSEN
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FÅ: Ferietid kan forklare noe av det labre oppmøtet til gårsdagens gudstjeneste i Asker kirke, men faktum er at det lokale medlemstallet i Den norske kirke synker. FOTO: EVA GROVEN

– Melder seg  inn i protest mot kirken
Bærum. Tallene har steget jevnt i 
en tiårsperiode, ifølge forbundet.

Dobbeltmedlemmer
– Mange melder seg inn hos oss 
når det blir stridigheter i kirken. 
Ofte ikke på grunn av det vi gjør, 
men heller som en protest mot 
kirka, sier Per Kristian Hansen i 

kommunikasjonsavdelingen til 
Human-Etisk Forbund.

De ser også at de innimellom 
har dobbeltmedlemmer.

– Altså folk som både er med-
lem av Den norske kirke og 
Human-Etisk Forbund. Dette 
kan være fordi mange glemmer å 
melde seg ut av kirka, eller fordi 

at de rett og slett ikke vet at de er 
medlem, sier Hansen.

Han peker på at 35,2 prosent 
av dem som har meldt seg inn 
mellom 2013 og 2015 svarer at de 
gjorde det i protest mot kirken.

Vanja Skotnes

redaksjonen@budstikka.no

Baha’i-samfunnet i Asker og 
Bærum ser en liten økning i an-
tall medlemmer. – Særlig ung-
dommer er interesserte, ifølge 
Hugrun Oladottir i Baha’i-rådet.

– Vi ser at det spesielt er en 
økende interesse for baha’i blant 
ungdom. Kanskje på grunn av at 
det i skolen nå er fokus på flere 
religioner enn den kristne. Men 

det kan også være på grunn av at 
barn og ungdommer som allerede 
er baha’i trekker med seg sine 
venner på aktivitetene våre, sier 
Oladottir.

Baha’i-samfunnet i Asker har 
aktiviteter opptil fire ganger i 
måneden. Aktivitetene holdes 
som regel i hjemmene til medlem-
mene, men også hjemme hos dem 
som underviser.

Per i dag har Baha’i-samfunnet i 
Asker og Bærum 45 medlemmer. 
I 2013 var tallet 37.

– Dette er bare medlemmene, 
man trenger ikke å være medlem 
for å bli med på aktivitetene våre, 
sier Oladottir.

Forkynnelse
Jehovas vitner i Asker og Bærum 
opplever også en liten økning i 

medlemstallene. Asker-menighe-
ten har fått 100 nye på ti år, mens 
menigheten i Bærum har fått 40 
nye. 

– Det skyldes ren forkynnelse. 
Vi har klart å fange opp folk. Vi 
er jo svært aktive, sier Bent Roger 
Markussen. 

– I tillegg har det kommet til 
en polsk menighet i løpet av disse 
årene, sier han.

Økende interesse for små trossamfunn   

OPPLEVER ØKNING: Hugrun Oladot-
tir og Baha’i-samfunnet i Asker trek-
ker ungdommer til seg.  FOTO: PRIVAT

Asker kirkelige fellesråd ga først 
Budstikka en medlemsliste som 
viste jevn økning i antall med-
lemmer. En sjekk med Kirke-
rådet viste motsatt tendens.

– Tallene vi fikk fra Kirkerådet 
stemmer ikke overens med tal-
lene vi fikk fra dere?

– Jeg ser at de ikke stemmer, 
jeg vet ikke hvorfor, sier Maud 
Berntsen, personalsjef ved Asker 
kirkelige fellesråd.

Tallene ble hentet ut fra kir-
kens medlemsregister.

Ikke god nok statistikk
Asker kirkelige fellesråd sa først 
at økningen er gledelig og jevn, 
og at det avspeiler at folk i Asker 
ønsker å være medlem av kirken.

Da de andre tallene kom for 
dagen, var svaret at nedgangen 
er bekymringsverdig. 

Asker kirkelige fellesråd 
bekrefter at tallene fra Kirkerå-
det er de riktige.

– Hvor fikk dere de uriktige 
tallene fra?

– Medlemsregisteret vårt. Like 
før dere ringte tenkte vi å se på 
tallene. Vi innså at vi ikke hadde 

en god nok statistikk på antall 
medlemmer og det ønsket vi å 
få, for vår egen del, sier Bernt-
sen.

– Vet ikke
Ole Inge Bekkelund, avdelings-
direktør for kirkeordning i Den 
norske kirke, sier at tall hentet 
ut fra medlemsregisteret aldri vil 
være riktige.

– Fordi registeret er levende, 
og forandrer seg fra dag til dag. 
Når en person dør eller flytter, 
vil vedkommende bli slettet fra 
listen, sier han.

– Men hvordan er det da 
mulig at tallet fra Asker kirke-
lige fellesråd ble høyere, og ikke 
lavere?

– Jeg vet ikke helt, men det 
hadde vært interessant å få vite 
hvordan de har tenkt søket, sva-
rer Bekkelund.

– Er det vanlig at de lokale 
kirkene opererer med feilaktige 
tall?

– Ja.
– Hva er konsekvensene?
– Det kommer an på hva de 

bruker dem til, men det kan gi 
uriktige tall i statistisk oversikt.

Rot i listene med 
medlemstallene

SURR I LISTENE: Asker kirkelige felleråd, som holder til i dette bygget, 
vet ikke hvorfor deres medlemstall er feil.  FOTO: EVA GROVEN
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