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1 INNLEDNING 
 

Denne personalhåndboka er vedtatt i hovedstyret for Ordet & Israel den 27. november 
2017. Den vil bli fortløpende oppdatert og revidert etter behov for å fremstå som 
oppdatert etter behov.  

Personalkomiteen vil ha regelmessige møter for å holde personalhåndboka oppdatert og 
videreutvikle den i samarbeid med Hovedstyret og Arbeidsutvalget.  

Ordet & Israel skal være tydelig og ryddig overfor alle ansatte og frivillige medarbeidere. 
Vi håper derfor at denne personalhåndboken vil være til hjelp for alle i Ordet & Israel. 

Vi ønsker alle medarbeidere velkommen til godt fellesskap og ønsker Guds velsignelse 
over liv og tjeneste.  
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2 FORMÅL OG VISJON 
 

s formål er: 
 
- å formidle Bibelens syn på jødene som Guds utvalgte folk, og at landet Israel er 
løfteslandet til dette folk i fortid, nåtid og fremtid. 
 
- å fremme forståelse for og kjærlighet til det jødiske folk og Israel. 
 
- å formidle sannferdig informasjon om Israel og om spørsmål i forbindelse med 
konflikten i Midtøsten. 
 
- å fremholde Bibelens budskap om Jesus som Messias samt Guds frelsesplan for 
Israel og folkene. 
 
 
På det grunnlag som er formulert foran, vil Ordet & Israel arbeide for at den kristne menighet 
får Bibelens syn på Israel, og at det jødiske folk får Bibelens syn på Jesus Messias. 
 

Ordet & Israel søker å fremme sitt formål overfor den kristne menighet blant annet ved å tilby 
bibelundervisning, avholde møter og stevner/seminar og ved å utgi bladet  og annen 
litteratur. 
 
 - søker å være et vitne om Jesus overfor det jødiske folk, og i kjærlighet, forbønn og hjelp 
stå i tjeneste for Guds eiendomsfolk. Ordet & Israels gjerning utøves i erkjennelse av at 
Jesus Messias er den eneste vei til frelse for alle mennesker, i erkjennelse av den offisielle 
kristenhets skyld overfor Israel, og i erkjennelsen av Israels særlige stilling i Guds 
frelsesplan. 
 
 -ønsker å peke på betydningen av at det som skjer med Israel i dag, er et tegn på Jesus 
Messias snarlige komme for å hente sin menighet og opprette “Riket for Israel” 
(tusenårsriket), for at folkeslagene skal kjenne at Han er Herren. 

Ordet & Israels basis ligger i «Kristent sionistisk trosmanifest» vedtatt av hovedstyret i Ordet 
& Israel den 25. september 2005. For info se www.ordetogisrael.no 
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3 ORGANISASJON 
 
Ordet & Israel  er en selvstendig og tverrkirkelig bevegelse og står i samarbeid og fellesskap 
med Ordet & Israel i Danmark. 
 
Øverste organ er landsmøtet som avholdets hvert år under sommerstevnet. 

Ordet & Israel ledes av et hovedstyre (HS) som er ansvarlig styre og ledelse. HS ledes av 
formannen og har i tillegg 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. HS konstituerer seg selv 
med nestformann og arbeidsutvalg (AU). 

Videre er det ansatt en daglig leder i en deltidsstilling som også virker som sekretær i HS 
møter. I tillegg er det ansatt og engasjert reisende forkynnere.  

Ordet & Israel har flere andre medarbeidere.  

- Redaktør i bladet «Ordet & Israel» 
- Infokonsulenter for bladet og webside 
- Fylkessekretærer og gruppeledere 
- Valgkomite 

Ungdomsarbeid er organisert som en egen gruppe som heter JOFFI som har et eget styre 
på 6 medlemmer.  

På hjemmesiden www.ordetogisrael.no kan man lese mere om Ordet & Israel. 
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4 STILLINGSBESKRIVELSER 
Følgende stillingsbeskrivelser er etablert for Ordet & Israel: 

a) Formann 
b) Daglig leder 
c) Redaktør/Infokonsulent 
d) Forkynner 
e) Fylkessekretær 
f) Gruppeleder (Ordet & Israel grupper) 
g) Stevneleder 

Stillingsbeskrivelsene er vedlagt som egne bilag. 
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5 AVLØNNING OG GODTGJØRELSER 
Lønn 

Arbeidet i Ordet & Israel er i hovedsak basert på frivillig innsats. Imidlertid lønnes følgende 
tjenestefunksjoner. 

Forkynnere 

Våre 2 ansatte forkynnere avlønnes med et utgangspunkt tilpasset Lønnstrinn 48 i Statens 
regulativ. 

Beregningsmodellen * er basert på ”Arbeidsordning for ordinære forkynnere” hentet fra 
Personal- og administrasjonshåndbok for ImF. 

Pr 1.1.2017 er den konkrete avlønningen vedtatt å være kr. 2300 pr. møte og 3000 pr. 
seminar som avholdes ute i distriktene.   Interne møter / sommerstevner etc. blir også 
honorert etter samme modell. 

Daglig leder  

Daglig leder som p.t er ansatt i en 40 % stilling i.h.t Lønnstrinn 48 i Statens regulativ. Deler 
av arbeidet er basert på frivillig innsats. 

Personalkomiteen tar en årlig gjennomgang av beregninger og lønnsforhold. I samarbeid 
med formannen innstiller komiteen på justering og endringer til første styremøte i året. 
Regulering og endringer skjer pr 1.3 hvert år. 

 

• Beregningsmodell ImF personalhåndbok 

Arbeidsordning for ordinær forkynnere .                                                                                    
Første uke: onsdag – mandag (6 dager inkl reisetid), andre uke: onsdag – søndag (5 dager inkl 
reisetid), tredje uke: fri mandag t.o.m tirsdag i den påfølgende uken. På årsbasis gir dette 176 
arbeidsdager (16 bolker à 11 dager). Ved å legge til Arbeidermøtet og Personaldager (til sammen 
6 dager) blir totale arbeidsdager 182.  

 

Pensjon 

Det er inngått en avtale med KLP Bedriftspensjon meden innskuddspensjon for våre ansatte. 

Yrkesskadeforsikring. 

Det er inngått avtale med Knif trygghet vedrørende yrkesskadeforsikring for våre ansatte. 
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6 ARBEIDSREGLEMENT 
All virksomhet i Ordet & Israel skal være med å legge til rette for forkynnelsen av Guds ord 
og fremme Ordet og Israels og syn. Det betyr at arbeidsgiver må vite om ditt forhold til kristen 
bekjennelse og vil normalt stille krav om det for ansatte og medarbeider.  

I og med at vår virksomhet bygger på Guds ord forventes det derfor at du i liv og lære vil 
representere disse grunnverdiene på en troverdig/ lojal måte. I dette ligger det at du også vil 
fremstå som et forbilde. Det betyr at du må legge stor vekt på en høvisk oppførsel både i ditt 
engasjement her hos oss, men også i ditt privatliv. Alle ansatte, tillitsvalgte og andre 
ulønnede medarbeidere må leve i samsvar med kristen etikk og vise aktiv lojalitet mot 
bevegelsens egenart og gjeldende retningslinjer. 

Dine arbeidsoppgaver og plikter utarbeides i samarbeid og forståelse med ledelsen. I 
samarbeid med arbeidsgiver skal du i oppstarten av engasjementet gjøre deg kjent med alle 
instrukser som gjelder for Ordet & Israel. 
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7 ANSETTELSESKONTRAKTER 
Ordet & Israel plikter som arbeidsgiver å utarbeide skriftlige ansettelseskontrakter med alle 
som er ansatt i full eller deltidsstillinger. I tillegg til ansettelseskontrakten skal det også være 
stillingsinstruks som beskriver stillingen og arbeidsoppgavene.  
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8 ETISKE RETNINGSLINJER 
 

De etiske kjerneverdiene som Ordet og Israel er grunnlagt på er:  

-       Troskap mot Guds Ord. 

-       Troskap til bevegelsens visjon og formål. 

Ordet og Israel vil også stå for en tolkning av Guds ord i Bibelen at ekteskapet er 
basert på forholdet mellom mann og kvinne. 1 Mos. 1,27 og Matt. 19, 4-6. Ekteskapet 
er en skaperordning Gud har satt inn som ramme om familien og det livslange 
samlivet mellom mann og kvinne. Familie og samliv uten det offentlig innstiftet 
ekteskap mellom mann og kvinne (som f.eks. homofilt partnerskap, samboerskap 
mellom to av samme eller begge kjønn) er i strid med Guds ord. Alle tilsatte / 
tillitsvalgte er forpliktet på dette. 
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9 REISEPOLICY 
Alle reiser i regi av Ordet & Israel bør skje på den mest økonomiske og praktiske måte.  

Ved bruk av egen bil vil godtgjørelsen skje etter de til enhver tid gjeldende statens satser.  
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10 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 
Ordet & Israel vil alltid sette Helse, Miljø og Sikkerhet i høysetet for vår virksomhet, ansatte 
og frivillige medarbeidere. 

Ordet & Israel er underlagt Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (internkontrollforskriften) og alle med lederansvar og oppgaver plikter å sette 
seg inn forskriftens krav. Info om dette finnes her: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127 

I tillegg er de som er delegert arbeidsgiveransvar pliktig til å sette seg inn i arbeidsgivers 
ansvar og etablere de prosesser og prosedyrer som det er krav om. 

Virksomhet forurenser ikke og er ikke en trussel mot miljøet.   
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11 ARRANGEMENT OG MARKERINGER 
 

a) Sommerstevne. 

Ordet & Israel arrangerer sitt sommerstevne den første helgen i august hvert år. På 
sommerstevnet vil man avholde årsmøte.  

 

b) Bibel/Profetiske helger 

Ordet & Israel vil også arrangere bibel/profetiske helger og lignende arrangementer over 
en helg.  

 

c) Medarbeidersamlinger 

Det gjennomføres årlige medarbeidersamlinger for alle medarbeidere i Ordet & Israel. 
Medarbeideres ektefeller er også velkomne til samlingen. Kostnadene dekkes av Ordet & 
Israel.  

Noen år vil medarbeidersamlingen bli gjennomført som en tur til Israel. Ordet & Israel vi 
subsidiere turen for medarbeiderne med samme beløp som en normal 
medarbeidersamling vil koste. Det resterende må dekkes av medarbeideren(e). 

 

d) Israelreiser 

Ordet & Israels medarbeidere vil være reiseledere på turer til Israel. 

 
e) Jubileer og markeringer av medarbeidere  

Ordet & Israel vil markere følgende jubileer for sine medarbeidere: 

- 50 år, 70 år, 80 år, brylluper og dødsfall.  
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Vedlegg 1 

Stilling / Oppgave: Formann (utarbeides) 

 

Beskrivelse: Formann er Ordet & Israels organisatoriske leder og 
velges av Årsmøtet.   

  

   

Mål:  

 

  

Ansvar:  

 

 

Organisasjon:  

 

 

Fullmakter:  

 

 

Arbeids- 
oppgaver:  

 

  

Støtte- 
dokumenter/ 
vedlegg:  
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Vedlegg 2 

Stilling/Oppgave: Daglig leder (utarbeides) 

 

Beskrivelse: Daglig leder er    

  

   

Mål:  

 

  

Ansvar:  

 

 

Organisasjon:  

 

 

Fullmakter:  

 

 

Arbeids- 
oppgaver:  

 

  

Støtte- 
dokumenter/ 
vedlegg: 
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Vedlegg 3 

Stilling/Oppgave: Redaktør / infokonsulent (utarbeides) 

 

Beskrivelse:     

  

   

Mål:  

 

  

Ansvar:  

 

 

Organisasjon:  

 

 

Fullmakter:  

 

 

Arbeids- 
oppgaver:  

 

  

Støtte- 
dokumenter/ 
vedlegg:  
 
 
 



 
Personalhåndbok Ordet & Israel  Rev. 28/11-17  

  Side 17 

 
Vedlegg 4  Stillingsbeskrivelse 

Stilling/Oppgave: Forkynner (utarbeides) 

 

Beskrivelse:     

  

   

Mål:  

 

  

Ansvar:  

 

 

Organisasjon:  

 

 

Fullmakter:  

 

 

Arbeids- 
oppgaver:  

 

  

Støtte- 
dokumenter/ 
vedlegg: 
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Vedlegg 5  Stillingsbeskrivelse 

Stilling/Oppgave: Fylkessekretær (utarbeides) 

 

Beskrivelse: Fylkessekretær  

   

Mål:  

 

  

Ansvar:  

 

 

Organisasjon:  

 

 

Fullmakter:  

 

 

Arbeids- 
oppgaver:  

 

  

Støtte- 
dokumenter/ 
vedlegg:  
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Vedlegg 6  Stillingsbeskrivelse 

 

Stilling/Oppgave: Gruppeleder (Ordet & Israel Gruppe) 

 

Beskrivelse: Gruppeleder er leder av en lokal Ordet & Israel gruppe 
som er tilknyttet Ordet og Israel.   

Mål: Organisere og avholde lokale Israelmøter og fremme 
Ordet & Israels formål og verdier. Bidra med økonomisk 
støtte til bevegelsen etter evne med kollekt/ gaver og 
verve medlemmer.  

Ansvar: Lede den lokale gruppens arbeid og avholde 
Israelsmøter i lokalområdet.  

Sørge for at Ordet & Israels visjon og formål fremmes 
på møter og tilstelninger. 

Organisasjon: Gruppeleder vil normalt forholde seg til 
fylkessekretæren men kan dersom ønskelig kontakte 
andre ledere i Ordet & Israel 

 Stedfortreder kan utnevnes av gruppens medlemmer. 

 Gruppeledere vil bli invitert medarbeidersamlinger. 

Fullmakter: Gruppeleder er ansvarlig for den lokale gruppens arbeid 
og evnt. forpliktelser den skulle påta seg. Gruppeleder 
har ingen fullmakter til å opptre på Ordet & Israels 
vegne i noen økonomiske eller organisatoriske saker. 

Arbeids- 
oppgaver: Lede lokalgruppens arbeid og arrangere Israelmøter 

lokalt eller i samarbeid med andre grupper. 

 Verve medlemmer, co-ordinere medlemsverving med 
fylkessekretær.  

Støtte- 
dokumenter/ 
vedlegg: Ingen 
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Vedlegg 7  Stillingsbeskrivelse 

 

Stilling/Oppgave: Stevneleder (Sommerstevne) 

 

Beskrivelse: Stevneleder og leder av lokalkomiteen for Ordet & 
Israels sommerstevne.   

Mål: Planlegge og arrangere sommerstevne i.h.h.t. 
Hovedstyrets(HS) og Arbeidsutvalgets (AU) opplegg og 
føringer. 

Ansvar: Lede lokalkomiteens arbeid og sørge for sommer-
stevnets praktiske avvikling. 

Organisasjon: Stevneleder rapporterer til daglig leder i 
planleggingsfasen og til AU under stevnet. 

 Stedfortreder kan utnevnes av AU/HS. 

 Stevneleder vil bli invitert på medarbeidersamlinger. 

Fullmakter: Stevneleder er ansvarlig for lokalkomiteens arbeid og 
har fullmakt til å gjennomføre tiltak som HS/AU har 
besluttet i.f.m. sommerstevnet.  

Arbeids- 
oppgaver: Lede lokalkomiteens arbeid og arrangere 

sommerstevne. Delta aktivt i planlegging og 
forberedelsene sammen med AU og HS. 

Støtte- 
dokumenter/ 
vedlegg: Håndbok for gjennomføring av sommerstevne.  

Rev. 1.10.2015 
 
 
 
  

 


