
HØRINGSDIREKTIV OM BUDSYSTEMET. 

!nn!~gning:. 

Det har kommet henvendelser til SKAU om problemer med om
bæringa av KK. To distrikter har bedt SKAU vurdere budombæringa 
på ny fordi den krev~r så mye kader og kref~ene til mange med
lemmer og sympatisører. Særlig en del boliglag bruker store 
krefter på å spre avisa. Dette skaper store problemer når det 
gjelder å utvikle det lokale boligarbeidet og massearbeidet. 

På tross av at mye kader er satt på og store krefter brukes, 
så er det fortsatt vanskelig å få et varig, pålitelig budsystem. 
Og det er stadig forespørsler om å legge ned ruter. 

Derfor har SKAU tatt opp budordninga til ny diskusjon. Det 
er helt klart at budordninga koster store krefter, mye kader og 
skaper vansker for mye anna partiarbeid. Dette er vurdert opp 
mot to forhold: 
-den økonoMiske gevinsten med budombærtnga. Det vil koste oss 

ca 60 000 kroner å gå over fra bu4 til post. Da er Oslo holdt 
utafor. 
-de største betenkelighetene er knytta til sikkerheten. At så 

mange skal få avisa i posten i stedet for med bud er et sikkerhets 
problem. 

Spørsmålet er hvor stor risiko vi kan tåle. Etter ei samla 
vurdering vil SKAU gå inn for å legge ned budrutene unntatt Oslo 
og noen steder i Øst-Finmark. Men det må tas sikkerhetsmessige 
forholdsregler før overgang. For det første så skal ikke med
lemmer klassifisert som 2.2 abonnere på avisa. Det gjelder også 
der det er budombæring nå. DS/laget må i tillegg vurdere andre 
som av sikkerhetsmessige grunner ikke skal ' ha avisa ved over
gang til post. 

Dette e~ ei høring til de aktuelle DS/lag. Diskuter dette og 
lag svar så snart som mulig. Svaret må være oss i hende seinest 
1 5 . se p t . Det kan eve n t • sendes p å i n ter n p o s t . S KA U v i 1 så sum
mere opp resultatet av høringa og utforme direktiver om over
gang fra bud til post. Det er strengt forbudt l legge ned bud
systemet på egen hånd før direktiv om dette er gitt fra SKAO . 
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1. Lag ei liste over medlemmer som får avisa, men som ikke skal 
ha den på post. Det skal ikke lages spesielle budsystem, spesielle 
postbokser med aviser til flere slike abonnenter e.l. De må kjøpe 
avisa daglig enten i kiosk eller hos kommisjonær. 
Lista må være oss i hende før overgang til post. 
2. Når budsystemet faller bort må det lages et opplegg for opp
søking av abonnenter som ikke fornyer. Det anbefales at dette 
arbeidet sentraliseres f.eks av et KK-senter. Det er dårlige 
erfaringer fra storbyene med å .$pre dette arbeidet på mange lag 
med noen få fornyinger på hvert lag. 
3. Distribusjonen i Oslo må få oversendt ajourførte lister over 
abonnenter på bud, slik at sentralens liste kan kontrolleres med 
den lokale. 
4. Lag nybestilling av KK for laussalg for Oktoberbokhandlene 
og andre kommisjonærer og send den til distribusjonen ved over-
gangerr. Oslo 25.juli -79, Sentralkomiteens Arbeidsutval9. 
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