
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Retningslinjer 
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Retningslinjer for valg av delegater til landsmøtet for medlemsgrupper over 15 medlemmer 

 

 

 

Jfr. Vedtektenes § 9.1 og § 16, punkt 8.1 

 

Lokalt organisasjonsledd  

Med lokale organisasjonsledd forstås medlemsgrupper i departement, etat, kommune, virksomhet 

eller annen juridisk enhet. Der medlemmer fra ulike slike enheter er samlet om felles tillitsvalgt, 

ansees dette som et lokalt organisasjonsledd. 

 

Den juridiske betegnelsen for de arbeidsplasser hvor medlemmene utgjør det lokale 

organisasjonsleddet i Parat, er ofte ”juridisk enhet”. En juridisk enhet er et rettssubjekt som opptrer 

utad som en enhet. Eksempler vil være aksjeselskap, etat, kommune osv. 

 

Dersom det er flere yrkesgrupper innen enheten kan det opprettes egne medlemsgrupper for de 

ulike yrkesgruppene. Medlemsgruppene vil i slike tilfeller ansees som det lokale organisasjonsledd 

med mindre de omfattes av en underorganisasjon eller annen hovedtillitsvalgt. Eksempler på dette 

er i luftfarten hvor flyverter, piloter og andre yrkesgrupper tradisjonelt har hatt egne 

medlemsgrupper i samme selskap (juridisk enhet). I disse tilfellene ansees den enkelte 

medlemsgruppe som et eget lokalt organisasjonsledd. 

 

I praksis er det lokale organisasjonsledd de medlemmer som er underlagt øverste tillitsvalgte på 

arbeidsplassen, eller arbeidsplassene dersom flere har slått seg sammen om representasjon 

ovenfor arbeidsgiver.  

 

I de fleste tilfellene vil det lokale organisasjonsleddet i Parat bestå av en mindre gruppe 

medlemmer under en tillitsvalgt. Disse vil i utgangspunktet, og såfremt de har 15 medlemmer eller 

mer, kunne velge delegat(-er) til Parats landsmøte. 

 

Konserntillitsvalgt el. 

I noen tilfeller vil det likevel være slik at medlemmer fra ulike juridiske enheter, med egne 

plasstillitsvalgte, er samlet om en felles hovedtillitsvalgt. Eksempler på dette er konsern, 

domstolene, politiet osv. som kan bestå av en rekke juridiske enheter der medlemmene i disse er 

samlet under en lokal plasstillitsvalgt, men med en felles hovedtillitsvalgt. Der medlemmer i flere 

juridiske enheter er samlet under en felles hovedtillitsvalgt ansees alle medlemsgruppene som et 

lokalt organisasjonsledd. 

 

 



Underorganisasjoner  

I de tilfeller der det er etablert en underorganisasjon i Parat (tidligere BYEM) er det disse og ikke 

eventuelle lokale organisasjonsledd som krever representasjonen. Dette innebærer at der et 

medlem av en underorganisasjon også er medlem av et annet lokalt organisasjonsledd, vil 

medlemmet, i forbindelse med valg til landsmøtet, bli regnet inn i medlemstallet til 

underorganisasjonen, ikke det andre lokale organisasjonsleddet. 

 

I noen tilfeller vil et medlem kunne være medlem av flere underorganisasjoner i Parat. I så tilfelle 

må det enkelte medlem, i forbindelse med valg til Landsmøtet, avklare hvilken underorganisasjon 

vedkommende skal regnes som en del av. Medlemskap i Parat-Ung og Parat-Pensjonist har ikke 

betydning i denne sammenheng. 

 

Fastsetting av medlemstall  

Siste revisorbekreftede medlemstall (normalt 1. juli) forut for innkalling til landsmøtet legges til 

grunn ved tildeling av delegater. Studenter, lærlinger og passive medlemmer inngår ikke i 

beregningen av medlemstall. 

 

Medlemsgrupper med medlemmer tilknyttet underorganisasjon 

Enkelte medlemsgrupper har medlemmer som også tilhører en underorganisasjon uten at 

medlemsgruppen som sådan er tilknyttet den aktuelle underorganisasjon. Eksempelvis 

fylkeskommunen som organiserer tannhelsesekretærene og forhandler på deres vegne, til tross for 

deres medlemskap i Tannhelsesekretærenes forbund. 

 

Selv om medlemsgruppa forhandler for medlemmene knyttet til underorganisasjonen, 

representerer de dem ikke i landsmøtet pga. representasjonsmodellen. Hovedstyret kan etter 

søknad tildele observatørplasser for disse medlemsgruppene, slik at de samlet blir representert 

med det antall deltagere (delegater og observatører) til landsmøtet som om alle deres medlemmer 

ville gitt uttelling for representasjon. 

 

Frist for innberetning av delegater 

De lokale organisasjonsledd, sammenslåtte grupper eller underorganisasjoner (heretter kalt 

representasjonsberettigede) som vil la seg representere på landsmøtet må innen en fastsatt frist 

varsle sekretariatet om sin deltakelse. I varselet skal det fremkomme hvor mange medlemmer de 

representasjonsberettigede representerer, og hvor mange delegater de vil stille med. Normalt vil 

denne fristen settes til 1. august i året for landsmøtet. 

 

Senest 1. september i året for Landsmøtet skal de representasjonsberettigede informere 

sekretariatet om hvem delegatene er.  

 

Dersom det er valgt vararepresentant(-er) for delegaten(-e) skal sekretariatet også informeres om 

dette. 

 

Manglende overholdelse av fristene medfører tap av representasjonsrett for de 

representasjonsberettigede. 

 
 


