
~oTTATf 

2 5 . PS 1981 

DIREKTIVER OG MELDINGER 

TIL ALLE DISTRIKTSSTYRER 

PRA SENTR."l\LI<ONITEENS ARBEIDSUTVALG 

Mars 1981 

INNHOLD: 

I • Direktiv om tillemping av partiplanen •••••••••• s 1 

II. Direktiv om valgkampen etter l.mai . . . . . . . . . . . . s 4 

III. Direktiv om opptak av enkeltmedlem ,... ............ ..., 6 

IV. Direktiv om rapportering av S.mars og l.mai •.•. s 6 

v. Direktiv om s¢knad om statsst¢tte til HV ...... s 6 

VI. Direktiv om KK-arbeidet •••.•••.•••••.•.•••••..• s 8 

VII. Direktiv om sommer innsaml ing a ••••...••••••••••• s 9 

Vedlegg: 1) Notat om statsst¢tte mm. til p4rtier 

2) Div. vedlegg til KK-ansvarlig (jfr. pkt VI) 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



/1/ 

I. DIREKTIV OM TILLEMPING AV PARTIPLANEN. 

SKAU har g~tt gjennom situasjonen i arbeidet med planen. En hel

hetlig plan f6r resten av 1981 og v~ren 1982 vil komme i neste 

rutine. Men det er aktuelt allerede n~ ~ foreta visse korri

geringer i forhold til det scm er satt opp i planen fra september 

1980. 

Utfra den gjeldende planen ser vi en rekke positive 

tendenser. Afghanistan-uka og den forsvarspolitiske uka blei 

vellykka gjennomf0rt en rekke steder. Klassekampenarbeidet er 

i framgang;Vervekampanja gikk s~ nrer i m~l scm overhodet mulig, 

og l0ssalget er p~ veg oppover. Valgkampen er i gjenge over 

store deler av landet og 1 .mai-arbeidet er dratt i gang. Kart 

kan dette uttrykkes scm at partiet har f~tt bein ~ g~ p~ etter 

en hard og opprivende partikamp. Dette er et viktig sk~itt i 

~ konsolidere partiet. 

Det negative i situasjonen er at en ~ekk~ av tiltaka 

scm er leva fra partiledelsen sin side om den teoretiske konso

lideringa av partiet ikke er blitt fulgt opp. En viktig sak 

her er at studieopplegget p~ "Hva m~ gj0res?" er kraftig p~ 

ettersk~~d. Ansvaret for dette ligger p~ p~rtiledelsen. Utfra 

hva scm ligger p~ bordet n~ av oppgaver so~ m~ gj0res, vil vi 

prioritere f0lgende oppgaver: 

1. Stortingsvalgkampen: Arbeidet her m~ f0lge de 

pl~nene scm foreliggero Dette rnA bli hovedoppgave for partiet 

etter 1omai. (Se for0vrig RV-direktivet i dette heftet) 

2. FranA av og fram til 1.mai er 1 .maiarbeidet 

hovedoppgaveo Dette betyr at b~de DS og avd. m~ prioritere 

kreftene ut fra det. Vi viser for0vrig til 1.mai-direktivet 

scm er sendt ut i direktivheftet til DS og ~vdelinger. 

Vi vil r~ til at partidiskusjonene scm det n~ 

kommer materiale pa, blir skj0vet til etter 1. mai dersom de 

kommer i motsetning til 1.mai-arbeidet. (Vi tenker da f0rst og 

fremst pa de obligatoriske m0tene i forbindelse med disse dis

kusjonene) 
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3. Faglige opP!gaiver. Partiet rna legge vekt pa at 

regjering, LO- og NAF-ledelsen ikke far slippe unna det sam na 

ser ut til a bli opplegget deres i "mini-oppgjl2lret" uten skrubb

sar. Dette rna fa · betydning for arbeidet vi legger ~ 9ropaganda

arbeidet vArt og for kreftene vi kaster inn i de lokale opp

gjl2lr6 og evt.aksjoner i kjl2llvannet pa dette oppgjl2lret. 

Partiet rna ogsa sette av krefter til arbeidet rundt 

LD-kongressen. (Vis~r til direktiv sam blei sendt ut i jan

rutina) 

4. Partidiskusionene. I begynnelsen av april vil 

det foreligge materiale bade til Arbeidsprogramdiskusjon, 

Forsvarspolitisk diskusjon og "Hva rna gjl2lres?"-studiene. Det er 

klart at alle disse studiene ikke kan gjennomfl2lres sam planlagt. 

Vi mener · at disse studiene bl2lr prioriteres slik: 

a) Arbeidsprogrammet: Nytt utkast vil foreligge 

rundt paske. Lagsdiskusjoner pa grunnlag av dette utkastet rna 

gjennomfl2lres fl2lr sommeren. Se ellers direktiv om arbeidsprogr. 

i heftet til avd/DS. 

b) Forsvarspolitisk diskusion Mater~alet til dis

kusjonen blir sendt ut sam planlagt. Obligatorisk diskusjon 

for dette var planlagt til april-juni med rapportfrist media 

august. Pa grunn av det stramme opplegget for laga fl2lr sommeren / 

vil vi apne for at fristen for denne diskusjonen forlenges 

sann at DS kan videresende referatene fra denne diskusjonen 

inn i rutina i september/oktober. DS rna gi frist for laga til 

a sende inn referat. 

Vi vil likevel sterkt oppfordre laga til A gjennom

fl2lre den generelt forsvarspolitiske diskusjonen fl2lr sommeren 

fordi hele var forsvarspolitikk vil ha star betydning for valg

k am pen. 

Diskusjonen om lokalt beredskap sam var planlagt er 

skjl2lvet til tida etter valget. 

c) Hva rna g j l2lres ?-s tudiene: 5 tu,dieopr;legge t kommer 

i fl2lrstkommende Rl2lde Fane. Studieopplegget blei altfor omfatt

ende til a bli trykt i Klassekampen. Vi vil forlen~e fris-ten 

fcir dissli, studiene for A gi l~;ga tilstrekkelig tid til disku

sjonene av arbeidsprogrammet og den forsvarspolitiske diskusjo-

nen. 

Dette forutsetter likevel at DS starter forbered
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f~rer studiene p~ "Hva rnA gj~res?" for ~ skaffe seg erfaring 

samtidig scm de b~r la utvalgte lag sette i gang tidlig. 

Vi legger star vekt pa at DS leder gjennomf~ringa 

av disse studiene og gir hjelp til laga. Nar det gjelder for

holdet mellom "Hva rnA gj~res?" og studieopplegget for kommu

nistisk arbeid pA jobben, sa er det en forutsetning for den 

siste diskusjonen at "Hva rnA gj~res?" er studert f~rst. Opp

legget for diskusjonen av "Kommunistisk arbeid ••• " vil derfor 

komme f~rst etter 1. oktober. 

A~ Kina-diskusionen: Den var planlagt ~ komme i gang 

d~nne h~sten. Vi vil utsette disse diskusjonene til .1982. Materi

alet til denne diskusjonen vil likevel bli sendt ut fra og 

med juni i ar og utover h~sten. 

I 
~. Sommerleirene: Vi viser her til eget direktiv. 

( I heftet til avd. og distrikt-styrer.) 
------~---~--~~~~~~~~-~~ 

Utover det sam her er ~att opp vil vi understreke 

at partiets arbeid med KK ikke rna slippes na etter at kampanja 

er gjennomf~rt. Betydninga KK har for bade valgarbeidet, det 

faglige arbeidet, for a markere partiet i det politiske bildet 

osv, kan ikke understreks nok. Retningslinjene for KK-arbeidet 

er gitt gjennom "Staende direktiv om partiets arbeid med Klasse~ 

kampen." Vi viser ogsa til eget direktiv om KK i dette heftet. 

'· Om DS sin tillemping: . DS ma diskutere og tillem

pe dette direktivetog sende ut en plan for laga i sitt distrikt. 

Spesielt viktig er det a lage et opplegg for gjennomf~ringa 

av "Hva rna gj~res-studiene". 

Oppgaver i h~stplanen utover dette vil vi vise til 

planen sam kommer i neste rutine. 
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II. DIREKTIV OM VALGKAMPEN ETTER 1. MAl. 

---------------------------~------------

Dette direktivet m~ ses i sammenheng med "Direktiv 

o~ OS sitt ansvar for valgkampen" som blei sendt ut i forrige 

rutine, og med artik_..ler om valget i TF april-81. 

1. DS. m~ lage en plan f~r partiets arbeid fra 1. 

mai og · fram til valget. Denne planen m~ legge hovedvekta p~ 

gjennomf0ring av fase 2 i valgkampen (Tidsrommet 1. mai til 

valgdagen.) De 0vrige partioppgavene b0r passes inn i denne 

planen slik at de mest mulig kan tjene valgkampen og gjennom

f0ringa av den. (Se for0vrig direktiv om tillemping av parti• 

planen.) 

2. Reelt fungerende RV~grupper skal vare oppre~ta 

alle aktuelle steder i l0pet av mai. Partilaga de respektive 

stedene er ansvarlige for at dette blir gjennomf0rt. Valgkamp

gruppene m~ ha et stort innslag av uavhengige, og det vil vare 

naturlig ~ trekke med blao s. mange 1.mai•aktivister som mulig. 

3. Fra og med 1.mai vil det vare av avgj0rende be

tydning for valgkampen at RV markeres med politiske utspill. 

OS og DS'valgsenter er i siste instans ansvarlig for at _dette 

blir gjennomf0rt. Denne markeringa m~ skje .med utgan§spunkt 

i de sentrale sakene i RVs punktprogram og lokale kaJsaker i 

fylkene. Det er spesielt viktig ~ ut~ikle polemikk med de poli

tiske partiene (~pes. DNA, H0yre og SV), og A kj0re fram saker 

RV er aleine om, eksempelvis sivil beredskap, anti-rasisme o.a. 

4. Et viktig grunnlag for denne politiske ~arkeringa 

vil vare de lokale skoleringskonferansene som mA avholdes i 

l0pet av mai. Disse skoleringskonferansene skal bygge p~ de 

sentrale skoleringskonferansene som blei avholdt i mars. 

Det vil ogsA bli viktig A legge ~pp arbeidsprogram

diskusjonen pA en slik mAte og et slik tidspunkt at den kan 

tjene valgkampen mest mulig. 

., .. 
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5o Det er n11:1dvendig .. at det blir si kra kon"tinu;i tet 

og minimumsaktivitet i valgkampen i sommerferien. Dette gjelder 

ikke minst DS"' yalgkampsenter. 

Sammerleirene vil bli viktige sam . oppkj0ring far

an valgkampinnspurten, og alle RV-aktivister rna fa tilbud om 

a bli med. 

6. DS rna ta ansv~r for at RV blir markert pa 

steder der det ikke fins partilag, ·men hvor det samtidig er 

viktig at partiet blir vtbygd. Dette kan gj0res ved at en 

stiller pa valgm0ter, . skolem0ter, stands o.l. pa disse stedene. 

7 • I t r ad me d inn ret tin g a p a v a 1 g k am pen vi 1 -RV

markering pa arbeidsplassene bli viktig. Det b0r arbeides for 

konfrontasj onsm0 ter pa, sa mange av. de vik tigs te · arbe ids pl as sene 

sam mulig o Og om de t ikke lyk kes , . ~0rg~ far at HVs poli ti kk 

blir propagandert gjennom l0pesedler, stands utafor bedrifts

porte.n o.l. 

B. Valgkampinnspurten fra sommerferien og fram til 

valgdagen blir hektisk, og det vil bli n0dvendig ·a prioritere 

krefteneo Qet b0i derfor i god tid legges en detaljert og grund

ig plan fa~ sluttspurten sam sikrer at RV blir markert der det 

er mest _ viktig. Dette gjelder bade massemedia, skoler, arbeids

plasser, husb~s0k osv, Likeledes b0r en ut fra . erfaringene tid

ligere i valgkampen gj0re ei prioritering av hvilke saker RV 

skal legge hovedvekta pa i innspurten. 

9o Erfaringene fra forrige valgkamp viste at RVs 

poli ti kk had de s tor gj ennomslags kraft has ungdomrrien. Bade for 

utfallet av valgkampen og for a sikre innflytelse i strategisk 

viktige ungdomsgrupper er ~et derf9r viktig at det legges star 

vekt pa skolem~tene. Og i moteetning til ved siste valg b0r 

partiet eller ungdomsfoxbundet s0rge for at . uMgdommen far til

bud -om n~rmere kontakt med bevegelsen. 

10. Den milit~rpolitiske uka viste at deter star 

interesse for det forsvarspolitiske alternativet RV representerer. 

Valgkampen gir ass en glimrende anledning til a propagandere den 

overfor de sam merker hvor skoen trykker, nemlig soldatene. A 
stille innleder pa m0tene i milit~rleirene rna gis h0g prioritet. 

0 
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III. DIREKTIV OM OPPTAK AV ENKELTMEDLEM 

----------------------------------------
(Skal inn i mappa over st~ende direktiv) 

Dette direktivet f0lger med mappa over st~ende 

direktiv m.m. ( A. 01.02.00) Det stAr ikke pA innholdsforte~nelsen. 

Det rna derfor f0res pa der. 

IV DIREKTIV OM RAPPORTERING AV B. MARS OG \o MAl 

------------~-----------------------------------

DS rna i neste rutine sende med en oversikt over 

hvilke tog scm var henholdsvis B,mars og 1.mai, sammen med over

sikt over grunnlaget for toga, hvilke partier/foreninger scm del- . 

tok, hvor mange deltakere det var o.l. 

V. DIREKTIV OM S0KNAD OM STATSST0TTE TIL RV. 

(Dette direktivet skal ogs.! g.! til de lag/uds der :RV stilte 

liste ved konununevalget 1979. OS m! s¢rge for at de aktuelle 

laga/uds i sitt omr!de f!r dette direktivet samt det vedlagte 

notatet fra advokatene) 

Kommentar til vedlagte notat om ' statsst¢tte til 

partier nun. : 

1. Det som f¢rst og fremst er aktuelt er fylkes

st¢tte og konununest¢tte i de fylker og konununer der RV stilte 

liste ved valget i 1979. Det framg.!r av notatet at FN har rett 

til statsst¢t~e i alle fylker og konununer der RV stilte liste 

I 

/ 

ved valget i 1979 •• St¢tten er ikke avhengig av om FN fikk valgt 

inn representant. F.eks. fikk 'IN i Bcerum 586 stenuner ved konunune-

valget. Det ga ingen representant, men RV i .Bcerum har rett p! . , 

statsst¢tte. Men: RV i Bcerurn rn! ·s·¢ke· om ·statsst¢tt·e og kan ikke 

· regn:e rned at st¢·tten· kommer au·t ·orna·t ·i ·sk. FN' i M¢re og Romsdal 

fikk ved fylkestingsvalget 890 ~tenuner uten at det ga represen

tant. Men IN i M¢re og Romsdal har rett til statsst¢tte , men 

me! s¢ke. 

Satsene vil muligens bli forh¢ya for 19.81. Det vil 

bli dr¢fta 1 Stortinget ;l l¢:~;>et a.v v~ren l98l, Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016
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2. Mange fylker og komrnuner har st¢tteordninger ut 

over minimumsst¢tten. Det gjelder f¢rst og fremst steder der 

RV har fatt valgt inn representant. Dere rna derfor vrere opp

merksomrne pa slike lokale st¢tteordninger. 

3. Mange_ steder blir st¢tten sendt automatisk uten 

s¢knad. Andre steder rna det s¢kes. Derfor er det mange som har 

fatt tilsendt statsst¢tten for 1980. Disse pengene er da satt pa 

sperra konto. De som ikke har fatt tilsendt st¢tte automatisk 

i 1980 rna umiddelbart s¢ke forl981. I komrnunen stiles s¢knaden 

til formannsskapet , i fylket til fylkesradmannen. Det er viktig 

a s¢ke raskt, for det kan vrere s¢knadsfrister som snart gar ut 

for 1981. 

4. RV har til disposisjon for valgkampen innsamla 

midler fra 1980 , penger som samles inn i 1981 og statsst¢tte 

for 1980 og 1981. RVs landsstyre fatta pa m¢te i november 1980 

vedtak om at "statsst¢tten til RV er a anse som en pott og 

disponeres av RV pa landsbasis " I trad med dette blir det pa 

RVs landsm¢te 4.-S.ap:t:il f:remrna forslag om at statsst¢tten for . . . 
1980 og 198.1 skal sendes inn til RV sentral t . og at fylkene far 
bevilga penger til valgkampen pa grunnlag av budsjett. .... godkjent 

. Q -

av RVs landsstyre. Dersom dette blir vedtatt pa RVs landsm¢te skal 

pengene sendes til: R¢d Valgallianse 

Boks 211 Sentrum 

Oslo 1. 

Postgirokonto 

· Direktiv til' DS: 

2 25 19 16. 

1. DS rna studere reglene om statsst¢tte som ex: vedlagt, 

unders¢ke de srerskilte st¢tteordningene i sitt fylke og s¢rge 

for at RV. far den st¢tten det har rett pa i fylket. 

2. DS rna s¢rge for at · tilsvarende blir gjort av 

lag/uds i de komrnuner der RV stilte liste ved valget i 1979 

·3. ·os rna under den nevnt~ forutselnlng s¢rge for al 

statsst¢tten til RV , i fylket og komrnunene straks sendes til 

W sentralt. 
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4. DS rna s¢rge for at RV i fylket umiddelbart utarbeider 

budsjett for valgkampen 1981 og straks sender det til ~v senLralt. 

5. DS rita fylle ut og sende inn de vedlagte skjemaene 

om statsst¢tten i fylket ( NB. sendes til internadressa ) 

Direktiv til lag/uds i kornmuner der RV stilte liste 

ved kornmunevalget 1979: 

1. Laget/uds rna studere reglene om statsst¢tte som er 

vedlagt 1 unders¢ke de s~rskilte st¢tteordningene i sin kornmune 

og s¢rge for at RV far den st¢tten RV har rett pa i kornmunen. 

2. DS rna under den nevnte forutsetning s¢rge for at 

statsst¢tten for 1980 og 1981 til RV i kornmunen straks sendes 

til RV sentralt. 

VI. DIREKTIV OM KK-ARBEIDET. 

1. DS rna lede arbeidet med KK i partidistriktet l.mai. 
Det inneb~rer at laga bestiller l.mai-nurnmeret i god tid, at 

det lages opplegg for l¢ssalg og verving pa dagen og pa parti

festene om kvelden 1 at det settes av krefter til dette arbeidet. 

Det vil bli laga et spesielt valgkamptilbud pa KK som skal gjelde 

fra l.mai. Tilbudet vil bli presentert i KK i god tid f¢r l.mai. 

2. DS rna oppsummere vervekampanjen og arbeidet med a 

gjennomf¢re KK-direktivet i partidistriktet pa grunnlag av det 

utsendte sp¢rreskjemaet til alle lag. Svar rna sendes til SK 

seinest ved neste rutine. 

3. DS rna lage en rapport om hvordan DS har dr¢fta 

KK-direktivet 1 hvordan arbeidet med KK er innarbeida i fylkes

planene og hvilke tiltak DS har tatt (har planer om a ta). 

Rapporten sendes SK seinest ved neste rutine. 

Vedlegg om KK-arbeidet i denne sendinga: 

1. Melding om ny KK-konferanse 

2. Liste over aktive abonnenter i d~striktet etter 

stoppen 20.mars og liste over abonnenter i fylket som er stoppa 

etter l.jan. 1980. 

3. Oversikt over l¢ssalget i fylket for nov.-80 1 des-80 

og jan-81. Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016
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4. Oversikt over KK-korrunisjoncerer i fylket pr. 20.rnars 

1981. 

5. Sp¢rreskjerna til alle lag til oppsummering av verve

k~~panjen og arbeidet rned a gjennornf¢re KK-direktivet. 

VII. DIREKTIV OM SOMMERINNSAMLINGA 

Innledninga til dette direktivet star i heftet til 

alle lags- og distriktstyrer. 

Direktiv: 

1. DS skal bryte ned rnalsettinga for fylket pa de 

enkelte laga. Totalrnalsettinga for distriktet er ••••••••••••••• 

(star paf¢rt det eksernplaret sorn er rnerka "form." ) 

2. DS rna s¢rge for at det blir drevet innsamling til 

RV og AKP pa partifestene l.rnai 

3. DS rna lage et helhetlig opplegg for a na innsamlings

rnalsettinga for fylket. Dette rna ornfatte opplegg for sorrunerleirene 

i partidistriktet , et opplegg for at partimedl~er sorn ikke 
drar pa leir bidrar pa lik linje rned de sorn er pa leir. Det rna 

derfor tas opp i laga f¢r ferien. 

4. Det rnA arbeides for at alle RV-grupper rnobiliseres , 
! · 

til a sarnle inn , at det er innsamling pa alle RV-arrangement osv 
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