Sak 5/2020 Generalsekretærvalget 2020
Resyme av prosessen frem til valg på landsmøtet 30.10.2020
Prosessen frem til valg av generalsekretær nå i 2020, har vært lengre og grundigere enn en del av de
tidligere prosessene.
Prosessen startet høsten 2017 ved at HS drøftet spørsmålet om ønskede kvalifikasjoner.
Januar 2018 ble det sendt ut en undersøkelse i hele nettverket (menigheter, arbeidsgrener,
enkeltpersoner) om forventning til kvalifikasjoner, oppgaver, alder, kjønn, bosted m.m.
Det er registrert 69 svar på denne undersøkelsen
Høsten 2018/vinteren 2019 bearbeidet så HS svarene som var kommet inn.
I april 2019 ble så forespørsel om nominasjon sendt ut. Responsfristen på denne forespørselen ble
satt til 20.6.2019 Forespørselen er vedlagt.
Hovedstyret fikk i sitt møte under landsmøtet i Tromsø presentert listen med navn som var foreslått.
Forslagene var kommet inn fra menigheter, arbeidsgrener, stab og enkeltpersoner. Det kom inn 23
navneforslag. 16 interne i Baptistsamfunnet, og 7 eksterne kandidater.
I hovedstyremøtet i september 2019 ble det nedsatt et ansettelsesutvalg, som bestod av Biak Tha
Sung Siang Pum, Reine Cihiluka‐Brevik og Hermod Bakkevoll. Underveis i prosessen ble utvalget
supplert med Elise Angen, grunnet fødselspermisjon for Reine.
Utvalget jobbet i tiden september 2019 til februar 2020 med de foreslåtte kandidatene. Denne
prosessen førte frem til at et enstemmig hovedstyre i februar nominerte Bjørn Bjørnø som kandidat
til generalsekretær i Baptistsamfunnet. Kort rapport fra arbeidet i ansettelsesutvalget er vedlagt.
I HS møte 8/2‐2020 vedtok HS enstemmig innstillingen på Bjørn Bjørnø som vår nye generalsekretær.
Dette vedtaket ble publisert på baptist.no 10.2.2020, og sendt ut til menighetene i informasjonsskriv
13.2.2020
28.2.2020 ble det på baptist.no lagt ut intervju med Bjørn Bjørnø, og han deltok også på årets
lederkonferanse i Drammen, 4 – 8 mars.
På grunn av at landsmøtet, og dermed valget av Bjørn måtte utsettes, ble Bjørn ansatt som
prosjektmedarbeider i Baptistsamfunnet fra 1.8. til 31.10.

Til alle menigheter og
arbeidsgrener i Det Norske Baptistsamfunn

Informasjon om valg av generalsekretær i landsmøtet 2020.
Forespørsel om forslag på aktuelle kandidater
Responsfrist 20/6 2019
Generalsekretæren er ifølge vedtektene leder av Det Norske Baptistsamfunn sin administrasjon.
Vedtektene (§3c) sier også at «Generalsekretæren velges av Landsmøtet for en periode på 6 år.
Gjenvalg kan finne sted, men da for perioder på 4 år»
Generalsekretær fungerer som daglig leder for Det Norske Baptistsamfunn og er i stor grad den som
representerer kirkesamfunnet både innad og utad, og har en viktig rolle som bindeledd og strategisk
leder.
Terje Aadne ble valgt til generalsekretær i 2010, og han ble gjenvalgt for en ny fireårs‐periode i 2016.
Dette betyr at Terje Aadne sin andre periode som generalsekretær går ut sommeren 2020, og at
baptistene i Norge da igjen skal velge generalsekretær.
Terje Aadne har gjort en trofast tjeneste, og han har meddelt Hovedstyret at han ikke stiller til valg
for en ny periode som generalsekretær fra høsten 2020. Hovedstyret respekterer den avgjørelsen og
vi er takknemlige for den tjenesten Terje Aadne har utført.
Hovedstyret mener det er viktig at hele kirkesamfunnet har en grundig prosess fram mot landsmøtet
i Ålesund i 2020.
Hovedstyret har tidligere invitert menigheter, arbeidsgrener og engasjerte baptister til å komme med
innspill i forhold til innholdet i tjenesten som generalsekretær og prioriterte arbeidsoppgaver. Vi er
glade for at mange lot seg engasjere og takker for alle innspill.
Hovedstyret har gått gjennom innspillene og sammen og blitt enige om at følgende egenskaper og
kvalifikasjoner er viktigst å prioritere i neste generalsekretærperiode:
 Tydelig åndelig lederskap
 Evne til synlighet i hele kirkesamfunnet, særlig i lokalmenighetene og ekstra aktiv ovenfor
migrantmenighetene
 God på relasjoner
 Utøve proaktivt og visjonært lederskap gjennom å se muligheter, ha gjennomføringskraft
og få det beste utav ansatte og frivillige medarbeidere
 Gode strategiske evner (kjenne tiden/kirkesamfunnet, finne løsninger, evne til å begeistre
og erfaring fra endringsledelse)
 Være en samlende person/en brobygger/hyrdetype
 Kjennskap til baptisme og Det Norske Baptistsamfunn
Hovedstyret mener at det er viktigere å vektlegge personlig egnethet enn formell kompetanse. Vi
tenker at alder ikke er så viktig, heller ikke bosted, kjønn eller kirkebakgrunn. I utgangspunktet tenker
Hovedstyret at tjenesten bør være en heltidstjeneste, men vi mener kirkesamfunnet bør være åpen
for å vurdere andre modeller om det er viktig for å få rett person i tjenesten.

Det Norske Baptistsamfunn
Michelets vei 62c, 1368 Stabekk

Tlf. (+47) 67103560
E-post:post@baptist.no

Org.nr:870 262 272
Giro: 3000.15.13105

Basert på det som ovenfor er skissert, ber Hovedstyret nå menigheter og arbeidsgrener om innspill
på inntil 5 personer som dere mener best kan fylle disse kriteriene.
Personene trenger ikke å forespørres og man trenger heller ikke å begrunne eventuelle forslag. Om
dere ønsker å begrunne forslagene står dere selvsagt fritt til dette, men det er ikke nødvendig. Om
dere ønsker andre prioriteringer enn det Hovedstyret har vektlagt, må dere selvfølgelig gjerne også gi
uttrykk for dette.
Hovedstyret ber om at man i denne fasen av prosessen ikke legger vekt på om man tror at disse
personene er villige til en slik tjeneste. Nå handler det om å få fram det man tror er de beste
kandidatene til å lede vårt kirkesamfunn videre med de utfordringer vi står i og vil møte framover.
Av hensyn til den videre prosessen ber vi om at disse innspillene sendes
Hovedstyret v/sekretær Halvor Krunenes (halvor.krunenes@gmail.com) senest 20/6 2019.
Hovedstyret vil i sitt møte 3‐4 juli 2019 starte arbeidet med den videre prosessen fram mot valget
som skal gjøres i Landsmøtet i Ålesund 5.‐7. juni 2020.
Hovedstyret håper på mange innspill og vi ber også om at hele kirkesamfunnet nå er i forbønn for
den videre prosessen.

Med vennlig hilsen
for Arbeidsutvalget i Hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn
Magnar Mæland (sign)
Halvor Krunenes (sign)

Jon Vestøl (sign)
Biak Tha Sung Siang Pum(sign)

Videre framdriftsplan for valg av generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn:
Våren 2019
20/6 2019
Juli
Sept 2019
Sept‐nov 19
Feb 2020

Juni 2020

Samtaler med de ansatte i Baptistsamfunnet
Responsfrist på kandidater
HS begynner arbeidet med å avklare kandidater
HS drøfter mottatte innspill og andre mulige kandidater
Ansettelsesutvalg nedsettes
Utvalget avklarer mulige kandidater
Utvalget har gjennomført samtaler, referanseinnhenting, mm
HS behandler utvalgets innstilling
HS vedtar innstilling til Landsmøtet
Menighetene informeres
Generalsekretær velges av landsmøtet i Ålesund 5‐7 juni.
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Kort rapport fra gruppen som har jobbet med prosessen frem mot et forslag
til kandidat som ny generalsekretær.
Prosess:
Da ansettelsesutvalgte startet sin prosess opp mot konkrete kandidater, forelå resultater av et
kartleggingsarbeid som inkluderte spørreundersøkelser opp mot baptistsamfunnets ledere med flere.
En samlet rapport som inkluderte hvilke arbeidsoppgaver og ønskelige kvalifikasjoner forelå.
Under foreligger et kort utdrag av denne:
a) Prioriterte arbeidsoppgaver:
Høyest score:
1. Strategisk utvikling av Baptistsamfunnet (4,57)
2. Kontakt med pastorer og andre medarbeidere (4,09)
3. Kontakt med lokalmenighetene (4,08)
4. Personalansvar for DNBs ansatte (3,97)
5. Kontakt med migrantmenighetene (3,91)
6. Åndelig lederskap (3,89)
b) Ønskelige kvalifikasjoner
Høyest score:
1. Gjennomføringskraft (4,5)
2. Samlende (4,5)
3. Visjonær (4,37)
4. Tydelig i teologiske/etiske og samfunnsmessige spørsmål (4,29)
5. Se muligheter/proaktiv (4,27)
Hovedstyret oppsummerte spørreundersøkelsen og egne vurderinger på daværende tidspunkt på
følgende måte:
- Alder er lite viktig
- Bør være en heltidstjeneste
- Å bo i Oslo‐området er ikke så viktig
- Noen migranter har vanskelig for å se for seg en kvinne i rollen
- Viktig at man kjenner baptistene godt
Viktigste egenskaper.
- Åndelig leder (inkludert i dette ligger evnen til tydelighet basert på en konservativ og
troverdig holdning i teologiske spørsmål)
- Synlig i hele kirkesamfunnet, særlig i lokalmenighetene og ekstra særlig ovenfor
migrantmenighetene
- God på relasjoner
- Utøve lederskap gjennom å se muligheter, ha gjennomføringskraft og få det beste utav andre
medarbeidere
- Strategiske evner (kjenne tiden/kirkesamfunnet, finne løsninger, evne til å begeistre og
erfaring fra endringsledelse)
- Samlende person/en brobygger/hyrdetype
Videre fremhevet de at det var viktigere å vektlegge personlig egnethet enn formell kompetanse.
Etter gjennomgang av innkomne forslag av kandidater og dialog med mulige kandidater, søkte
arbeidsutvalget på nytt råd hos hovedstyret den 8.‐9.november, i forkant av intervjuer.
Arbeidsutvalget fikk da muntlig tilbakemelding på noen tilleggsbetraktninger i innspurten av

arbeidet. Disse inkluderte det å kunne opptre som samlende i dagens situasjon i baptistsamfunnet,
samt et ønske om teologisk/ formell kompetanse om mulig. Arbeidsutvalget fikk også mandat til å
hente inn ekstern bistand til intervjuprosessen.
Før intervjuer med kandidater, hadde arbeidsutvalget et møte med staben den 19.november for å
søke ytterligere innspill. Noen viktige innspill som ble tatt med videre var ønsket om
- En leder som kan bygge et godt team, som kan forsterke og strekke staben og skape vekst
- En samlende funksjon i baptistsamfunnet
- En som ser potensialet i vårt mangfold
- En som kan representere baptistsamfunnet
- En som kan løfte oss opp og engasjere oss som baptister
- En som kjenner til misjonsarbeid og som man kan spille ball med
- Om mulig en med teologisk bakgrunn
Innstilling
Innstillingen foreligger på bakgrunn av initielle telefonsamtaler med kandidaten, en uformell samtale
for å avklare aktualitet opp mot jobben, to intervjurunder og innhenting av flere referanser. I siste
intervjurunde og ved innhenting av referanser, fikk arbeidsutvalget bistand fra et eksternt firma som
bl.a. arbeider med rekruttering i kristen sektor.
Den foreslåtte kandidaten har lang erfaring fra ledelse på nasjonalt nivå, i tillegg til relativt bred
menighetserfaring, fra pastortjeneste i både større og mindre menigheter. Han har en strategisk
tilnærming til sitt arbeide og fremstår som visjonær, samtidig som han har en praktisk tilnærming til
hvilke steg som er nødvendig for å nå et mål. Han har et stort hjerte for lokalmenighetene, og har
lang erfaring med personalledelse, inkludert ledelse av stab. Den strategiske tilnærmingen til
kandidaten kommer bl.a. til uttrykk i en stor oppmerksomhet på hvor viktig satsing i forhold til
ungdom er, samt en forståelse av potensialet for å gjøre menighetene, særlig i de større byene, mer
reelt flerkulturelle.
Kandidaten fremstår som trygt plantet i sine egne standpunkt, samtidig som han har gode
refleksjoner rundt det å stå samlet i vår forskjellighet. Kandidaten er ekstern for baptistsamfunnet
(ikke arbeidet i en baptistmenighet tidligere), noe vi i dagens situasjon tror kan gi kandidaten ekstra
handlingsrom til å fokusere på våre kjerneområder og bidra til å samle baptistsamfunnet mot disse i
tiden som ligger foran oss.
Oslo 7.2.2020
Hermod, Reine, Thaku og Elise.
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