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Retningslinjer for underorganisasjoner i Parat 

 
Det grunnleggende prinsippet for underorganisasjoner i Parat, er at disse må være 
selvfinansierende hva angår organisering og egne administrasjonskostnader. 

 
Oppstartskostnader inngår ikke i denne vurderingen, da en oppstart av 
underorganisasjoner vil kreve individuelle vurderinger og tilpassede løsninger. 

 
I tilfeller der forbund eller medlemsgrupper med eksisterende organisasjonsstruktur ønsker 
medlemskap i Parat, kan det inngås særavtaler. 

 
1. Hva er en underorganisasjon? 
Underorganisasjon er landsomfattende organisasjonsledd i Parat. 

 
• Bransjeorganisasjon er en gruppe medlemsgrupper med, som regel, 

forskjellige arbeidsgivere tilhørende samme bransje (for eksempel Parat media), 
som har til formål å ivareta medlemmenes felles bransjefaglige og 
bransjerelaterte interesser. 

• Yrkesorganisasjon er en gruppe medlemmer med felles utdanning og/eller 
yrkestilhørighet, og som har til formål å ivareta medlemmenes yrkesfaglige og 
utdanningsmessige interesse (for eksempel Parat tannhelse). 

• Etatsorganisasjon er en samling medlemsgrupper innenfor samme offentlige etat, 
med formål å ivareta og samle etatens medlemsgrupper og ivareta faglige og 
politiske interesser (for eksempel Parat Nav). 

• Medlemsorganisasjon omfatter som hovedregel flere arbeidsgivere. 
 
Underorganisasjoner er konsultative overfor Parat i faglige, tariff- og 
arbeidsmiljøspørsmål innenfor egen gruppe. 
Underorganisasjoner er høringsinstans i yrkes-, etats- og bransjemessige spørsmål. 

 
Opprettelse av underorganisasjon 
Hovedstyret vedtar opprettelse av underorganisasjoner etter søknad og avvikling av 
underorganisasjoner. 
En søknad skal være forankret i den aktuelle grupperingen som søker. Eventuelle 
uenigheter i de aktuelle grupperinger om opprettelse av underorganisasjoner, må klart 
fremkomme i en søknad. 
Underorganisasjoner får en tilknyttet kontaktperson i Parats sekretariat, som skal ha 
rådgivende funksjon for underorganisasjoner. 

 
 
 
 
 



2. Begrunnelse 
Gruppe som vurderer opprettelse av underorganisasjoner må dokumentere begrunnelse og 
behov som er sammenfallende med Parats vedtekter og interesser. Dette kan eksempelvis 
fremgå av tiltaks- og handlingsplan. En søknad om opprettelse av underorganisasjoner vil 
også måtte inneholde en målformulering og beskrivelse av fordeler og/eller ulemper for 
medlemmer i underorganisasjoner og Parat. 
Før opprettelse av underorganisasjoner må det foreligge et bærekraftig 
medlemsgrunnlag. I dette ligger en sikkerhet for ivaretakelse av prinsippet for 
selvfinansiering. 

 
3. Vedtekter/Medlemskap 
Medlemskap i underorganisasjoner følger gjeldende vedtekter i Parat. 

 
Underorganisasjoners vedtekter skal; 

• ikke være i strid med Parats gjeldende vedtekter og overordnede dokumenter. 
• godkjennes av Hovedstyret, dette gjelder også endringer. 
• ha omfangsparagraf. 

 
Underorganisasjoner bør ha Parat i navnet, og synliggjøre tilhørigheten til Parat overfor 
interne og eksterne interessenter. 

 
4. Økonomi 
Underorganisasjoner skal være selvfinansierende. Underorganisasjoner kan i tilfelle 
organisasjonsnivået 
tilsier behov for det, ilegge ”egne” medlemmer en ekstra kontingent inntil 0,2 %, til drift av 
organisasjonen. 

 
Ekstrakontingenten skal dekke alle utgifter til drift av underorganisasjoner, dette gjelder 
utgifter som genereres både sentralt og lokalt i underorganisasjoner. 
Herunder utgifter til lokaler/kontorplass, kontormateriell og annet som er relevant for den 
enkelte underorganisasjon.. 
I tillegg til ekstrakontingent kan underorganisasjoner gjennom egne vedtekter 
beslutte at driftstilskudd skal gå til underorganisasjonen, og ikke til de lokale 
gruppene. 

 
Dette kan i tilfelle benyttes fritt, utenfor gjeldende retningslinjer for driftstilskudd til øvrige 
selvstendige grupper. 
En gruppe som vurderer opprettelse av en underorganisasjon må kunne 
dokumentere at ovennevnte inntekter vil være tilstrekkelig til dekning av 
underorganisasjoners drift på ønsket nivå. 

 
Underorganisasjoner skal ikke engasjere egne ansatte. Underorganisasjoner kan 
ikke ta opp lån, eller på andre måter forplikte Parat økonomisk. 

 
Underorganisasjoner skal forelegge årsrapport og -regnskap for Parat når det er klart. 



5. Samarbeidsavtale 
Ved opprettelse av underorganisasjoner skal det inngås samarbeidsavtale om dette mellom 
underorganisasjonen og Parat. 
I avtalen inntas eventuelle vilkår som HS har lagt til grunn for opprettelsen, rapporterings- 
og evalueringsrutiner for avtalen og annet som er relevant i forhold til vilkår som avtales for 
det enkelte underorganisasjon. 

 
 
 

Vedtatt i Hovedstyret 07.02.2019 
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