
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Retningslinjer 
Sist vedtatt hovedstyre 04/13 – 13. juni 2013 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Retningslinjer for Parat Pensjonist 

Parat Pensjonist skal gi et tilbud om sosiale, kulturelle og faglige aktiviteter for 

pensjonistmedlemmer i Parat.  

Parats hovedstyre oppnevner et sentralt pensjonistutvalg bestående av tre personer. I tillegg 

oppnevner administrasjonen en ressursperson fra sekretariatet. Det sentrale pensjonistutvalget 

rapporterer til hovedstyret. 

Det sentrale pensjonistutvalget oppnevner minst en kontaktperson for hver region. Dersom 

medlemsgrunnlaget eller geografi gjør det naturlig kan utvalget oppnevne kontaktpersoner utfra 

dette. Kontaktpersonen(e) rapporterer til det sentrale pensjonistutvalget. 

 

Parat Pensjonist i Parat 

Parat Pensjonist har to delegater på Parats landsmøte. Kontaktpersonene inviteres og deltar på 

regionmøter og regionkonferanser. Parat pensjonists medlemmer inviteres til 

medlemsarrangementer i Parat. 

 

Medlemskap 

Medlemmer av Parat, som blir pensjonsmottakere, blir automatisk medlem i Parat Pensjonist. 

Medlemmer som kombinerer arbeid og pensjon kan også være medlem av Parat Pensjonist. 

Ektefelle eller samboer til avdød medlem av Parat Pensjonist kan opptas som pensjonistmedlem i 

Parat. 

 

Økonomi 

Parat Pensjonist får bevilget midler til  drift og aktiviteter over Parats budsjett. I tillegg innkreves 

egenandeler ved aktiviteter. Kontingenten for medlemmer i Parat Pensjonist fastsettes av Parats 

Landsmøte, og er for tiden 250 kroner per år. Yrkesaktive medlemmer av Parat Pensjonist betaler 

kontingent som yrkesaktiv. 

 

 

 

  



 

 

Det sentrale pensjonistutvalget 

Utvalget skal: 

• Sørge for at det blir oppnevnt minst en kontaktperson for pensjonistene i regionen 

• Være bindeledd mellom kontaktpersonen(e) i regionen og Parat 

• Bistå ved oppstart av lokal(e) pensjonistgrupper i regionen 

• Utarbeide budsjettforslag til Parat 

• Vurdere og ta beslutning på søknader om tilskudd til arrangementer for 

pensjonistmedlemmene 

• Gjennomføre minst en samling for kontaktpersonene per år 

• Være høringsinstans for Parat i saker som berører pensjonister 

• Stå fritt til å ta opp saker av betydning for pensjonistmedlemmene 

• Tilby sin kompetanse på områder der det er naturlig 

 

Kontaktpersonen(e) 

Kontaktpersonene oppnevnes av det sentrale pensjonistutvalget og skal: 

• Oppnevne medlemmer til pensjonistgrupper 

• Utarbeide aktivitetsplan med budsjettforslag som sendes det sentrale pensjonistutvalget 

• Arrangere sosiale/kulturelle/faglige aktiviteter for pensjonistene i sitt område 

• Søke om økonomisk støtte til aktiviteter innenfor fastlagte rammer. Søknaden sendes det 

sentrale pensjonistutvalget. 

 

Medlemsfordeler 

Medlemmer i Parat Pensjonist opprettholder de medlemsfordeler de hadde som yrkesaktive, med 

unntak av bistand i arbeidsforhold og mulighet til å få utdanningsstipend. 

 

 


