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Årsrapport 2016 Baptistenes Høyskoleråd (BHR)
Baptistenes Høyskoleråd har arbeidet med følgende i årets styremøter:
Rekruttering
Høyskolerådets representanter har fremmet DNB sine interesser om baptistiske lærerkrefter i dialog med styre
og administrasjon i HLT og baptistkandidater har blitt oppfordret til å søke på utlyste stillinger i perioden.
BHR har arbeidet i HLT-styret med rutiner for ansettelsesprosesser, som vi også har drøftet i høyskolerådet.
Høyskolerådet har sett et stort behov for å styrke rekrutteringen av studenter til HLT og vil arbeide videre med
dette i kommende periode. Samtidig har BHR arbeidet med tiltak for å styrke rekruttering av baptistiske
lærerkrefter og teologer i DNB og videreført dette gjennom arbeid med fagdager for baptister på HLT. Dette er
nå påbegynt og videreføres i 2017, med tanke på å skape et fagmiljø hvor vi kan fange opp og dyrke frem både
potensielle studenter og ansatte, i tillegg til å styrke fokuset i egne rekker på baptistisk teologi og identitet.
Skoleeierstrategi
Landsmøtet i 2016 vedtok at det skulle utarbeides en skoleeierstrategi for våre skoler.
Hovedstyret i DNB delegerte utarbeidelse av skoleeierstrategi for Høyskolen for Ledelse og Teologi til
Høyskolerådet, som har arbeidet med skoleeierstrategien høsten 2016. Høyskolerådet har gitt
skoleeierstrategien tilbake til hovedstyret for sluttbehandling.
Stipender
BHR har i 2016 behandlet og innvilget søknad om utvidelse av stipend til støtte til mastergradstudium fra Nkr.
20.000 til Nkr. 22500.
Finansiering av videreutvikling av HLT
HLT har ferdigstilt utredningen om videreutvikling av skolens tilbud og de to eierne har blitt forespurt om
eierbidrag på kr. 2.500.000 per eier over 4 år for å kunne gjennomføre videreutviklingen. Høyskolerådet har i
styremøte behandlet og gitt tilsagn om finansiell støtte på kr. 1.000.000 fra stipendmidler og andre midler som
Høyskolerådet forvalter. Høyskolerådet har samtidig anbefalt at hovedstyret innvilger det resterende beløp,
betinget av at den andre eier gjør et vedtak om å stille tilsvarende midler til rådighet for HLT. Hele saken om
finansiering av videreutvikling av HLT er ikke ferdigbehandlet og behandles videre i 2017.
Strategi for frigjøring av kapital
Høyskolerådet har blitt holdt løpende orientert om arbeidet med eiendomsutvikling i Michelets vei 55 og 62c av
Høyskolerådets leder som er styremedlem i Baptistenes Eiendomsdrift og med i arbeidsgruppen for
eiendomsutvikling.
Høyskolerådet har hele året 2016 bestått av:
Svein Arild Pihlstrøm (leder), Roald Zeiffert, Mathias Eidberg, Terje Aadne og Hege Norøm.
Varamedlemmer:
Inger Lise Salvesen og Bernt Olav Aardal
Valgte styremedlemmer i Høyskolen for Ledelse og Teologi:
Roald Zeiffert, Mathias Eidberg og Terje Aadne
Møter i Baptistenes Høyskoleråd:
BHR har avholdt 4 rådsmøter i 2016.
Representasjon i Høyskolen for Ledelse og Teologi:
Mathias Eidberg, Roald Zeiffert og Terje Aadne har deltatt i 4 styremøter og 2 ekstraordinære styremøter i HLT i
2016.

Representasjon i Baptistenes Eiendomsdrift:
Svein Arild Pihlstrøm har deltatt som styremedlem i BED utpekt av BHR og har særlig hatt fokus på vegne av
BED til å se på utnyttelse av tomt og utviklingspotensial for skolens bygninger.
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