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DIREKTIV TIL PARTIAVDELINGSSTYRENE OM ØKONOMIARBEIDET 
(gjelder fra 1.9.89) 

Alle partiavdelingsstyrer skal drive økonomiarbeide og 
ha en økonomiansvarlig/kasserer. Hovedsaken er inntekts
arbeidet. 

I. PARTIETS INNTEKTER AVHENGER AV AVDEL
INGENES INNSATS 

l . Bidrag fra medlemmer og venner er viktigst 

Kontingent og annen støtte fra medlemmer og venner 
av partiet er hovedstolpen i partiets inntektsarbeid. 

Partiavdelingene organiserer medlemmene og er det 
viktigste forbindelsesleddet til folk utafor partiet. Parti
avdelingene spiller følgelig en avgjørende rolle i inntekts
arbeidet. Ingen annen del av partiorganisasjonen kan på 
samme måte nå fram til alle medlemmer og venner og 
mobilisere dem til å betale kontingent og støtte partiet 
økonomisk. 

For partiavdelingene er følgende særlig viktig: 

• Jobbe for at medlemmene betaler høyest mulig kontin
gent, og at kontingenten betales til rett tid både fra 
medlemmene til avdelinga og fra avdelinga til dis
triktsstyret (DS). 

• Oppfordre medlemmene til å gi en del av arv og 
uventa inntekter (gevinster o.l.) til partiet. 

• Verve deltakere i støtteringen for partiet. Holde 
kontakten med støtteringsdeltakere i partiavdelingas 
område, og forhindre at de faller fra. 

• Ta ansvar for at avdelinga "Selger lodd og samler inn 
penger til partiets lotteri og innsamlinger. 

Inntekter som følger av partiets politiske arbeid er også 
svært viktige. Voksenopplæringsmidler må nevnes spesielt. -

Områdene som er nevnt her behandles mer utfyl
lende i resten av d~rektivet. Partiavdelingene oppfordres 
i tillegg til -å bruke fantasien og finne andre metoder for å 
øke partiets inntekter. 

2. Et viktig problem: Partiavdelingene skaffer det meste 
av inntektene, men har sjøl små utgifter. 

Sentralstyret (ST) og DS disponerer størsteparten av 
partiets øk'Onomiske ressurser. For å utnytte pa-rtiets 
begrensa midler, og få råd til konsentrert satsing, an
settelser -o.l., må vi sentralisere bruken av midlene på 
denne måten. Partiavdelingene, som skaffer det meste av 
inntektene, bruker sjøl lite av dem. Dermed blir det lett 
til at partiavdelingene ikke ser betydninga av inntekts
arbeidet, og prioriterer det ned. 

3. Krev informasjon, krev effektiv bruk av midlene! 

Denne tendensen kan bare motvirkes med politiske mid
ler: Høyere organ må legge stor vekt på å informere om 
hva pengene brukes til, de må i praksis vise at midlene 

brukes effektivt, bekjempe sløsing osv. Partiavdelingene 
må på sin side kreve informasjon og følge nøye med i 
ledende organers bruk av midlene. 

4. Før regnskap 

Avdelingsstyret disponerer organisasjonens midler og har 
plikt til å gjøre rede for bruken overfor avdelingsårs
møtet. Derfor må det føres skikkelig regnskap. 

Il. KONTINGENTEN 

l. Avdelinga er ansvarlig for at medlemmenes kontin
gentsatser er i samsvar med kontingentdirektivet 

a. Før nye medlemmer blir med i partiet skal · avdel
inga gjennomgå økonomidirektivet med dem, og be
stemme hvilken kontingent de skal betale. 

b. Medlemmenes satser skal gjennomgås minimum en 
gang i året, og evt justeres i tråd med endringer i 
inntekten. 

2. Avdelinga skal drive inn kontingent fra medlemmene, 
og føre kontingentregnskap. 

a. Avdelinga er ansvarlig for at alle medlemmer betaler 
kontingent seinest den 15. i hver måned, og må 
reagere når medlemmer blir liggende etter, slik at de 
opparbeider seg gjeld. Om nødvendig må enkelte 
medlemmer betale kontingent over giro (se egne 
regler for dette) 

-,~ -
b. Hvis et medlem i en periode er forhindret fra å delta 

på avdelingsmØter, skal kontingent likevel innbetales. 

c. Medlemmer "SOm blir overført fra avdelinga skal betale 
kontingent til avdelinga ut den måneden overføringa 

skjer. Det skal føres på overføringsmeldinga til kame
raten hvilken måned kameraten har betalt kontingen
ten fram til (f.eks. t.o.m. mars 1989). Kasserer i den 
nye avdelinga er ansvarlig for å kontrollere dette ved 
overføring .. -

d. Avdeli-nga skal føre regnskap over kontingenten etter 
regler ST gir. Overfor DS skal avdelinga kunne 
_dokumentere at innbetaltlrapporteFt beløp er rett. 
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3. AvdeUngstrekk 

a. Avdelinga kan trekke maksimum 10% av den totale 
kontingentsummen til egen drift. DS kan gi dispensa
sjon fra dette etter søknad. Trekkprosenten skal 
fastsettes etter et framlagt budsjett, og det skal ikke 
trekkes mer enn det som er nødvendig for avdelingas 
drift. Trekkprosenten skal reguleres om kontingenten 
øker eller minsker. Overordna organ kan påpeke 
overfor avdelinga om kontingenttrekket er for høyt. 

b. Det er ikke tillatt å dekke kontingentrestanser fra 
avdelingskassa (men det er påbudt med kortsiktig 
forskuttering fra kassa i tråd med pkt 4a nedenfor). 

4. Avdelinga skal føre rapport og betale kontingenten 
videre til DS eller ST. 

a. Rapportskjema for en termin skal være klart til vide
reformidling seinest ved utgangen av terminen, sam
men med pengene. Avdelinga skal bruke det utsendte 
rapportskjemaet, og gi de opplysningene som kreves. 

b. Dersom DS krever det, skal avdelinga sende videre 
innbetalt kontingent oftere enn ved terminslutt. 

c. Innbetalt kontingent med unntak av avdelingstrekk 
tilhører ST/DS og kan ikke brukes til avdelingas 
drift. Dersom en avdeling har spesielt vanskelig øko
nomi, skal de ikke holde tilbake kontingenten, men be 
DS om hjelp. 

5. Kollektivt ansvar for kontingenten. Forskuttering av 
gjeld. Dispensasjon fra satsene. 

Når medlemmer får problem med å betale kontingen
ten, skal avdelinga raskt prøve å hjelpe med å finne en 
løsning. Om styret ikke klarer å løse problemet skal det 
tas opp i avdelinga. 

a. Avdelinga har et kollektivt ansvar for at kontingenten 
betales til DS i sin helhet i tide. Dette ansvaret 
dreier seg først og fremst om oppfølging slik at med
lemmer ikke opparbeider gjeld. Hvis medlemmer 
likevel _ikke har fått betalt all kontingent innen ter
minslutt, skal avdelinga så langt mulig forskuttere 
kontingenten fra avdelingskassa. 

Når kontingent forskutter~s -fÆ avdelingskass~ skal 
det framgå av rapporten at dette er forskuttering og 
ikke innbetaling fra medlemmet. Hvis gjeld som er 
forskuttert avskrives, går det til fradrag på seinere 
innbetalinger. 

l:J. I spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon fra sat
sene. 

Normalt kan avdelinga gi slik dispensasjon. Der
som avdelinga etter dispensasjonen til sammen betaler 
mindre enn den etter (min[mums)satsene skal gjøre, må 
den sende søknad til DS. 

Dispensasjon fra satsene skal alltid gis for et 
begrenset tidsrom og aldri for mer enn ett år. _ Sk~ 

dispensasjonen forlenges ut over ett år må saka be
handles av DS. 

l 

Ill. "A\{GIIT' PÅ ARV OG l.J"VENTA INNTEKTER 

Avdelinga skal melde fra til DS raskest mulig når med
lemmer mottar arv eller uventa inntekter, og er villig til å 
gi noe til partiet. l tillegg skal det ved første anledning 
varsles i egen rubrikk i kontingentskjemaet. 

Represe~tanter fra DS og fra avdelingsstyTet skal 
sammen diskutere med medlemmet. 

IV. STØTTERINGEN FOR PARTIET 

Støtteringen for partiet er økonomisk viktig. Den er 
også en viktig del av arbeidet med å organisere våre 
nærmeste venner rundt partiet og knytte dem nærmere til 
oss. 

Det er ønskelig at flest mulig partimedlemmer verver 
deltakere, holder kontakten med dem, og forhindrer at de 
faller fra . 

Men partiavdelingene må sjøl - i samråd med DS
avgjøre hvordan dette arbeidet skal organiseres, og hvilke 
partimedlemmer som skal ha særskilt ansvar. 

V. LODDSALG OG INNSAMLINGER. 

For å øke partiets inntekter er det viktig å få folk langt 
utafor partiets rekker til å bidra økonomisk. Innsamling
ene, og særlig lotteriet, er vår viktigste metode til å få 
til dette . 

Det er derfor ønskelig at flest mulig partimedlemmer 
gjør en innsats i lotteri/innsamlinger. 

Men igjen er det partiavdelingene som sjøl - i samråd 
med DS - må avgjøre hvordan arbeidet skal organiseres, 
og hvem som skal ha særskilt ansvar for dette arbeidet. 

VI. VOKSENOPPlÆRINGSMIDLER. 

Partiet driver en omfattende studievirksomhet. Det meste 
av denne virksomheten faller inn under lov om voksen
opplæring og er berettiget til støtte gjennom studiefor
bundet Ny Verden, der partiet er medlem. Parti(!vdel
ingsstyrene må sette seg gru-ndig _inn i reglene som gjel
der for støtte til studieringer og i ST s regler for regi
strering av studiesirkler 

Vedlegg: 
• Kort presentasjon av .... de nye økonomidirektivene 
• Kommentar til nytt kont.dir. til DS/avdelingsstyrer 
• Direktiv til alle partimedlemmer om kontingent og 

økonomisk arbeid for partiet. Med kontingenttabell. 
• Kontingentrapportskjema for partiavd .. med veiledning 
• Regler for føring av kontingentregnskap 
• Regler for støtte til studiesirkler fra Ny Verden 
• STs regler for registrering av studiesirkler 
• Instruks til avd.st. om bruk av giro ved kontingentinnb. 

\ 
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1i1 alle medlemmer/avdelinger/DSer fra økonomiansvarlig juni 1989 

KORT PRESENTASJON AV ENDRINGENE l KONTINGENTSYSTEMET 
OG DE NVEØKONOMIDIREKTIVENE. 

De siste par åra har vi satt igang en snuoperasjon i 
partiøkonomien. Stikkord som profesjonalisering og satsing 
på distriktsstyrene (DS), stå på flere bein i inntektsar
beidet, støttering, karakteriserer denne omlegginga. Nå 
legger vi fram nye økonomidirektiv som svarer til endrin
gene. Samtidig går vi et skritt videre og legger opp til 
at distriktsstyrer som satser på ansatte og lokaler sikres 
en vesentlig høyere andel av inntektene enn før. 

Bakgrunnen for snuoperasjonen er 

• for det første at partiets inntekter har gått nedover. 
• for det andre en forståelse av at vi - tvert imot 

denne tendensen - trenger en langt sterkere parti
økonomi enn før 

• for det tredje en forståelse av at vi ikke kommer 
videre uten at distriktsstyrene får en langt bedre 
økonomi 

Inntektel!_e har gått ned 

Kontingent og annen støtte fra medlemmer og venner er 
den viktigste inntektskilden for et kommunistisk parti. I 
AKP har kontingenten stått for 90% av inntektene. 
Dette er for mye. Av følgende grunn: 

Alle kommunistiske parti rammes av politiske kon
junktursvingninger, medlemsoppslutninga varierer med flo 
eller ebbe i klassekampen. Aktive medlemmer er partiets 
viktigste ressurs. Nedgang i medlemstallet betyr med en 
gang mindre slagkraft, mindre kontaktflate til folk. 

Når medlemmene i tillegg er den viktigste kilden til 
inntekter for partiet skjerpes problemene ytterligere. For 
uten flere bein å stå på i økonomien kommer vi i ned
gangstider fort inn i en ond sirkel: Svikt i kontingentinn
tektene gjør at ledelsen må skjæres ned, det blir færre 
krefter til å dele på omtrent like store oppgaver, og lite 
igjen til å motvirke nedgangen, nedgangen fortsetter med 
økt styr~e.... En utvikling vi vet medvirket til at mange 
av våre søsterparti brøt sammen for noen år siden. 

På 80-tallet har vi blitt færre medlemmer. Dermed 
har også inntektene gått ned. Harde sparetiltak gjorde 
det mulig å opprettholde det sentrale partiapparatet i 
noen år. Men for et par år siden sto vi på kanten av 
stupet. Enten større inntekter, eller inn i den onde sir
kelen. 

Ingenting kan fullt ut erstatte nedgangen i medlemstall. 
Hovedmetoden for å øke både økonomiske og andre res
surser er å øke antall medlemmer og venner av partiet. 

Men som kommunistisk parti, med målsettinger som 
strekker seg langt ut over tilfeldige perioder med flo og 
ebbe i klassekampen, er det vår plikt å skaffe oss øko
nomisk stabilitet som kan motvirke de politiske konjunk
turene. Vi må føre videre organisasjonens kollektive 
kunnskaper og erfaring slik at nye oppsving i klassekam
pen ikke trenger å starte på bar bakke. 

Se på den internasjonale ml-bevegelsen. To-tre parti 

i Europa overlevde krisa på slutten av 70-tallet. Bl.a. oss 
og Belgierne. Det henger ikke minst sammen med at vi 
hadde en økonomisk basis som gjorde at vi ikke var så 
sårbare for de politiske konjunkturene. 

Vi hadde brukt de gode 70-åra til å bygge opp 
dagsavis, trykkeri og forlag. Er det noen som tror vi 
hadde overlevd uten KK? 

Vi må styrke økonomien vesentlig 

Men sjølve partiapparatet har i hele vår historie hatt 
kummerlige kår. Alt for kummerlige. 

Vi er en liten organisasjon som har tatt på oss en 
svær oppgave: å lede revolusjon og innføre sosialisme og 
kommunisme i dette landet. For å løse denne oppgaven 
trenger vi politisk makt og innflytelse. Partiet er nettopp 
organisert for at vi skal få større makt og innflytelse enn 
vi ville ha hver for oss. Men organisering er ikke alt. 

Fler og fler begynte å forstå at det trengs en parti
økonomi på et kvalitativt annet nivå enn det vi har hatt. 
Mao sa - fortsatt helt korrekt - at politisk makt springer 
ut av geværløpet. Han forsto at makt er et materielt 
spørsmål. Under våre forhold - i Norge idag - springer 
politisk makt ut av økonomisk makt. 

I perioder med tilbakegang er det viktig å ha en 
stabil kjerne av yrkesrevolusjonære i vid forstand. Vi kan 
tåle mye svingninger i medlemstall og oppslutning, forut
satt det fins en slik stabil kjerne som formidler og fører 
videre organisasjonens kollektive kunnskaper og erfaring. 

Og i Norge er det ikke nok med en slik kjerne i 
Oslo. Til det er avstandene - og ikke minst: forskjellene 
fra landsdel til landsdel - for store. 

OSene må få større slagkraft 

Det bringer oss over på det tredje viktige poenget. 
AKP har alltid hatt en svært sentralistisk økonomi. Og 
det har vært nøvendig å ha det slik. Dels fordi vi er en 
sentralistisk organisasjon, den sentrale ledelsen betyr mye. 
Men det fins også en enkel praktisk forklaring. V år øko
nomi har alltid vært på et så lavt nivå at bare de fær
reste OSene har kunnet tenke på å ha betalte folk. 
Dermed har de økonomiske behovene heller ikke vært så 
veldig store de fleste sted, en god utnytting av våre 
felles midler har forutsatt sentralisering. 

Likevel har det blitt mer og mer åpenbart at vi er 
nødt til å styrke distriktsleddet, at organisasjonen nå er 
for topptung. Ikke det at vi har en for stor sentral led
else, tvert imot. Men OSene sliter alt for tungt, det er 
nødvendig å få yrkesrevolusjonære i partidistriktene. . 

Sentralstyret (ST) mener at den viktigste økonomiske 
oppgava framover er å skaffe økonomisk grunnlag for 
ansettelser i de aller fleste OSene. Inntil videre skal sen
tralens aktivitet fryses på det nivået den er omtrent. 

Uten tvil trengs det fler ansatte og mer ressurser 
sentralt. Men først må vi styrke DS-leddet. Uten det 
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klarer vi ikke å utnytte et sterkere sentralt apparat. 
Det ... ~ gjør sentralt blir i alt for liten grad omsatt i økt 
og forbedret aktivitet i laga. 

Dette er bakgrunnen for snuoperasjonen. Det var umid
delbart klart at 

vi må skatTe oss Dere bein å stå på økonomisk 

I utgangspunktet lanserte vi støttering og "avgift" på arv 
og uventa inntektersom nye tiltak. Støtteringen har hatt 
en tyngre start enn vi håpet, men resultatene som er 
oppnådd i distrikt som har satset viser til fulle at her har 
vi store muligheter: 

Vestfold kom i løpet av noen få måneder sist høst 
opp i 42 deltakere, Møre og Nordland Nord ligger på ca 
30 deltakere. Alt er resultat som er nådd ved liten 
innsats fra få kamerater. At vi ikke har fler deltakere på 
landsbasis skyldes vår egen innsats. 

"Arveavgiften" kjører vi nå igang i og med at den 
tas med i de nye direktivene. 

I mellomtiden har det også blitt klart for oss at vok
senopplæringsmidler via Ny Verden bør kunne bli en 
vesentlig inntektskilde for distriktene. 

Vi har prøvd oss fram et par år. Nå summerer vi 
opp erfaringene i form av nye økonomidirektiv. 

Samtidig retter vi opp noen svakheter i kontingentsy
stemet slik det har vært. 

Viktigste endringer/nye saker: 

l . Økonomidirektiv erstatter kontingentdirektiv. 

I tråd med arbeidet med å få e.q økonomi som står på 
flere bein, erstatter vi det tidligere kontingentdirektivet 
med et økonomidirektiv som omfatter alle inntektstyper. 
Det kommer egne direktiv for medlemmer, for avdelinger 
og for distriktsstyrer. 

2. Vi justerer progresjonsgrensene. Utsette større omleg
ging 

En kassererkonferanse har diskutert endringer i kontin
genten. Vi er blitt enige om at vi i denne omgangen 
begrenser oss til å høyne progresjonsgrensene, slik at 
laveste progresjonstrinn blir omtrent gjennomsnittlig indu
striarbeiderlønn. 

Vi arbeider videre med omlegging til kontingent som 
i større grad tar hensyn til forsørgelsesbyrde og boutgif
ter. 

3. Myk overgang for nye medlemmer 

Vi åpner for at nye medlemmer kan betale ned til halv 
kontingent første året. 

4. Få slutt på kontingentrestansene: Avdelinger og DS 
forskutterer for medlemmer med kontingentgjeld. 

De siste åra har ST hatt store likviditetsproblemer. En 
vesentlig årsak har vært store og økende kontingentres
tanser. Pr. l. mai 1989 hadde ST fått inn kontingent 
fram til og med ca 20. august 1988 i gjennomsnitt for 
landet. Et slikt etterslep kan vi ikke leve med. 

De sentrale kassererkonferansene har diskutert dette 
problemet flere ganger, og konkludert med at vi må over 
på en ordning der partiavdelingene og distriktsstyrene 
står ansvarlig for å betale videre en sum som svarer til 
det medlemmene skal betale ved hvert terminutløp. Vi 
må Dytte problemet ned dit det lett kan løses: 

Hvis et lag mangler kontingent for noen få medlem
mer når de skal betale inn til DS skal de forskuttere 
denne summen. Laget kan i løpet av få dager få inn 
igjen disse pengene fra medlemmene det gjelder. Slik det 
har vært utgjør alle disse små restansene til sammen til 
svære summer som skaper nær uoverstigelige problem for 
ST. 

Tilsvarende skal OSene forskuttere anslått sum for 
lag de ikke har fått kontakt med før terminutløp. Også 
her er det en begrenset oppgave for DS å få inn slike 
beløp etterpå, men en stor oppgave for ST. 

Hvis dette skal fungere forutsetter det at de aller 
fleste medlemmer betaler månedlig, og at beløp som 
forskutteres er relativt små. 

5. Den største endringen: Stor økning i inntektene til DS 
med ansatte og kontorer. 

Med det nye systemet vil det være mulig for distrikts
styrene å finansiere ansettelser og lokaler innafor de 
normale inntektene. OSene kan beholde en fast andel av 
kontingent, støttering og "arveavgifter". Andelen øker 
sterkt hvis DS har ansatte, kontor, eller hvis det er 
distrikt med mye reiseutgifter. 

6. Til sist: Vi åpner for begrenset bruk av giro ved 
betaling av kontingent. 

DS og avdelingsstyrene får nærmere detaljer. 

7. Tidspunkt for innføring av endringene: 

• Medlemmene kan ta i bruk de nye progresjonssat
sene fra 1.9.89. 

• Myk overgang for nye medlemmer kan innføres umid
delbart. 

• Avdelingene og OSene skal ta i bruk nytt kontin
gentskjema og forskuttere kontingentgjeld f.o.m. termin 
2/89, dvs. f.o.m. 1.9.89. 
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Til DS/Avdelingsstyrer fra økonomiansvarlig: 
Kommentar til nytt kontingentdirektiv. 

Dette leses i tillegg til medlemspresentasjonen. 

l. Den nye DS-trekkprosenten gjelder prosentdelen av 
kontingenten fra medlemmene som DS og avdelingene til 
sammen skal trekke. 

Dette er en endring i forhold til før. Det gamle prosent
trekket skulle trekkes av det som kom inn til DS, etter 
at avdelingene hadde trukket sitt, og tilfalt i sin helhet 
DS. 

I noen tilfeller slo dette feil ut. I distriktssentra med 
flere avdelinger har det ofte vært slik at DS dekket det 
meste av de felles utgiftene for byen/kommunen. Dermed 
har avdelingene kunnet redusere sitt prosenttrekk. Men 
denne reduksjonen tilfalt da ST, og kom ikke til økning 
av DS sine inntekter. 

Det nye systemet overlater til DS å ta standpunkt 
til hvordan midlene skal fordeles mellom DS og avdelin
gene. Distriktsprosenttrekket angir summen distriktet kan 
trekke. DS sin del framkommer da som differensen mel
lom hele trekket og det som allerede er trukket i avdel
ingene. 

2. Det fms en norm for hvor stort distriktstrekket bør 
være, men endring av trekkprosent skal alltid godkjennes 
av ST før den settes ut i livet. 

Begrunnelsen for dette er enkelt og greitt at ST også 
må ha muligheter for å budsjettere sine inntekter. 

3. Den nye trekk% gjelder likt både for kontingent, 
støttering og arveavgift 

4 I en overgangsperiode kan DS som ønsker det få 
beholde gamle andeler for kontingent, støttering (75%) og 
arveavgift (20%) 

Bakgrunnen for dette er at noen DS uten ansatt-e vil få 
reduserte inntekter ved overgang til nytt system. Dette 
vil vi unngå. DS skal likevel gå over til å bruke de nye 
kontingentskjemaene, og forskuttere restanser. Ettersom 
de nye skjemaene bruker distriktstrekk som inkluderer 
avdelingenes trekk (se pkt 2), må trekk% i samråd med 
ST øk.J!s noe for å sikre samme inntekt til DS~ 

5. DS som vil gå over til nytt system må forplikte seg 
til å gjennomføre forskottering fra DS til ST 

6. DS som går over til nytt system for DS-trekk må 
først drive inn all gjeld t.o.m. termin 891. Deretter kan 
ny trekk% tas i bruk f.o.m. termin 892 

Før DS får gå over til ny trekk% skal all gjeld for 
termin 891 og før drives inn. Bruk -gamle skjema og 
gammel trekkprosent. 

Dersom DS ikke har fått inn all slik gjeld innen 
fristen for innbetaling av termia 892, avgjør ST om DS 
får gå over på ny trekk _prosent. ST -vil ta hensyn til 
s_tørrelsen av den resterende gjelden og hvor mye- av 

tidligere gjeld som er nedbetalt i perioden. 
Hvis DS tross gjeld får gå over på nytt system skal 

det gjøres en avtale med ST om at en sum svarende til 
gjenstående gjeld trekkes etter gammel trekkprosent. 
Først deretter kan DS gå over til den nye prosentsatsen. 

7. Hvordan vi kan få slutt på kontingentgjelda. Nøkkel
tiltak er månedskontingent og forskuttering av gjeld, i 
tillegg nedbetalinsplan for gammel gjeld. 

De siste åra har ST hatt store likviditetsproblemer. En 
vesentlig årsak har vært store og økende kontingentrest
anser. Pr l. mai 1989 hadde ST fått inn kontingent fram 
til og med ca 20. august 1988 i gjennomsnitt for landet. 
Etter normalrutinene -skulle vi for lengst vært ajour pr 1.1. 
Vi ligger altså over en termin etter. Siste halvåret har vi 
bortimot doblet etterslepet. Et slikt etterslep kan vi ikke 
leve med. 

Forskuttering av kontingentgjeld. 

De sentrale kassererkonferansene har diskutert dette 
'problemet flere ganger, og - som vi skriver i presenta

sjonen til medlemmene - konkludert med at vi må over 
til at avdelinger og OSer forskutterer kontingentgjeld. 

Vi må ikke skjule virkelige problem gjennom at kontin
genten forskutteres fra avdelingskasse og DS-kasse 

De nye kontingentskjemaene tar vare på dette poen
get. Det kommer tydelig fram på skjemaet hva som er 
medlemsgjeld!lagsgjeld og hva som er forskutteringer. 

Hva skal forskutteres? 

Poenget er at avdelinger og DS skal forskuttere det de 
venter å få inn. Dersom et lag regner med at et medlem 
er utmeldt og ikke vil betale behøver ikke laget å for
skuttere det beløpet. På samme måte skal DS gjøre 
realistiske anslag for lag de ikke har fått rapport fra. 

For øvrig er det ikke noe stort problem om en avde
. !ing eller et DS--skulle forskuttere gjeld som seinere 

avskrives. Rapportskjemaene er laget slik at dette auto
- matisk går til fr_atrekk ved !.!este innbetaling. 

Hovedsaka er å unngå at medlemmer opparbeider gjeld 

Forskuttering vil løse DS og ST sine problem med bud
sjettering og likviditet. Det vil også fungere som en 
pådriver til å få inn gjeld i avdelinger og OSer. Men 
forskutteringer kan bare fungere hvis de aller fleste 
medlemmer betaler punktlig, slik at beløp som avdelinger 
eller DS må forskuttere er små. 

Hovedpoenget må være å unngå at medlemmene opp
arbeider gjeld. Derfor bør vi se litt nærmere på hva 
som skjer når gjelda øker slik som nå. 

Mange av DS-kassererne sier at restansene øker 
fordi med·lemmene- s-ier de ikke har råd til å betale 
kontingenten dl er gjelda. 
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r(ontingenten utsettes fordi ingen følger opp. Pass på at 
1lle betaler månedlig. 

Regjeringas innstrammingspolitikk fører til at de fleste 
får dårligere råd. Kontingenten blir for mange den første 
utgiften de kutter for å få privatøkonomien til å gå opp. 

Men hvorfor utsetter kamerater kontingenten, istedet 
for andre regninger? Jeg tror det både er et politisk og 
et teknisk problem. Og disse to sidene henger sammen. 

Noen slumser med kontingenten fordi de begynner å 
vakle på partimedlemsskapet sitt. I seg sjøl et svært godt 
argument for at vi må reagere raskt på uregelmessighe
ter, og løse de evt. motsigelsene som ligger bak, før 
motsigelsene er blitt uløselige, og kontingentgjelda er blitt 
enda et argument for å melde seg ut. Men jeg tror at 
dette gjelder et fåtall av de som nå har kontingentgjeld. 

Jeg tror de aller fleste medlemmer ønsker å betale 
kontingenten sin. Det er tradisjon i arbeiderklassen å se 
på det å betale kontingenten som en æressak, se på 
kontingentgjeld som æresgjeld. Men de fleste har ikke 
strøken orden på økonomien sin. I trange tider må mange 
utsette en del regninger en måned. Kontingenten blir 
lett glemt når den ikke ligger i hylla sammen med tele
fonregninga, strømregninga og alle de andre. De kredito
rene som presser hardest på blir betalt. 

I de aller fleste partiavdelinger er det lite oppfølging 
når folk blir etter med kontingenten. Det kommer ingen 
innbetalingsblankett i posten, det kommer ikke trusler om 
inkasso. Jeg våger den påstanden at de fleste avdelinger 
ikke reagerer i det hele tatt før ved terminutløp og 
mange ikke en gang da. 

Dermed vokser gjelden seg så stor at mange ikke 
klarer å betale, ihvertfall ikke i på en gang. Og \i har 
fått et gjeldsproblem. 

Første skritt for å unngå problemet nå må være å 
sørge for at alle medlemmer betaler månedlig. Det må 
være lagets kollektive ansvar at ingen kommer så langt i 
bakleksa at det blir problem å komme seg ajour. 

Økonomien er også politikk! 

Men kontingentgjelda er ikke bare et teknisk problem 
som vi løser ved å stramme opp rutinene. For det er en 
grunn til at kontingenten ikke er det første folk tenker 
på når lønningsposen kommer. Betydninga av det øko
nomiske arbeidet, den økonomiske, materielle basisen for 
hele den virksomheten vi driver, er lite forstått. Økonomi
arbeidet ses på sQm noe prakk som vi helst skulle løse 
ved trekk fra en bankkonto, slik at vi i det hele tatt 
slapp å snakke om det. 

Dette er grunnleggende feil. Økonomi og politikk er 
knyttet tett sammen, både i partiet, og i samfunnet utafor 
partiet. Vi kan ikke bygge sosialisme og kommunisme 
uten å bry oss om økonomi. Og ingen må tro at vi kan 
bygge partiet uten å interessere oss for partiets økonomi. 

Jeg tror det er rett å innføre fast trekk over giro for 
enkelte som ikke klarer å få orden på betalinga, men 
kontingent og partiøkonomi må likevel være tema på 
1agsmøtene. Ikke først og fremst for å få inn akkurat de 
og de pengene på det eller det møtet, men fordi partiets 
økonomi e!: y~re eller ikke være for partiet. 

Kontingent er ett av beina vi står på, tilmed hoved-

beinet. Men vi må stå på mange flere Bein. Vi må få 
partiets venner til å bidra, ja, vi må helst få partiets 
uvenner til å bidra. Dette kan vi bare klare hvis 'med
lemmene forstår hvorfor økonomi er viktig, og ltva vi 
trenger pengene til. Hvis dette er et tema i laget, så blir 
kontingenten en liten sak å løse. 

De laga som har løst problemet med kontingeJ:).tinn
gangen er stort sett lag som har kontingenten oppe som 
et punkt på hvert lagsmøte, som sørger for at alle er 
ajour, og tar problemene opp med en gang. 

Noen vil kanskje innvende at jeg hopper bukk over et 
problem mange har reist: at medlemmene ikke har råd til å 
betale kontingenten. Det er både sant og usant. Jeg tror 
det er rett at mange medlemmer tror og mener og føler 
at de har dårlig råd til å betale kontingent. Og jeg tror 
at medlemmer som har fått stor gjeld ikke klarer å 
betale gjelden med en gang. Men jeg tror at 

99% av medlemmene har råd til å betale den månedlige 
kontingenten hvis den betales hver måned. 

Det dreier seg om prioritering. Det dreier seg om å 
forstå at det betyr noe at kontingenten blir betalt. 

Jeg tror faktisk at hovedsvaret vårt når innstram
mingspolitikken rammer partiøkonomien nettopp er å 
stramme inn på at kontingenten betales hver måned. De 
fleste har dårligere råd enn før. Dermed blir det oftere 
til at medlemmer opparbeider gjeld, og samtidig vanske
ligere å betale ned gjelden. Svaret vårt på dette er: 
Unngå gjeld! Betal de små overkommelige summene på 
hvert møte! 

Jeg har en grunn til for å se bort fra at vi ikke har 
råd til å betale kontingent. For det er det samme som å 
si at vi ikke har råd til å ha et kommunistisk parti net
topp når det trengs mest, når det tetner til, når angrep
ene på folk flest skjerpes. Det er akkurat nå vi ikke har 
råd til å unnvære et kommunistisk parti! 

Hva så med medlemmer med stor gjeld? 

Noen innvender at forskuttering vil bli umulig å gjennom
føre fordi medlemmene har for stor gjeld. Det er sikkert 
riktig for noen lag - nå. Poenget med det som er skre
vet over er å unngå at vi kommer i slike situasjoner i 
framtida. Likevel må vi ha metoder for å rydde opp når 
noen kommer i en situasjon med stor gjeld. 

For det første må det avtales at medlemmene fra nå 
av betaler sin f~sirnånedskontingent. For det andre må 
det lages en- neabetalingsplan for gjelda, slik at det f.eks . . 
betales et beløp i tillegg til den løpende kontingenten 
hver måned inntil kontingenten er betalt. Husk forøvrig 
at mange kan klare å betale ned en del når de får 
feriepenger. Noen vil også kunne ta opp et lån og få 
betalt kontingenten med en gang. 

Hvis det er åpenbart at et medlem ikke kan klare å 
betale hele gjelda i løpet av et år eller så, kan siste 
løsning være å avskrive noe av gjelda. Tross alt må vi 
innrømme åt når folk kommer langt etter med gjelda, så 
er det også avdelingas ansvar at det har skjedd. Det er 
viktig å få gjelda ut av verden og ta vare på medlem
mene. Hvis det .er aktuelt å avskrive kontingent, skal 
dette i hvert enkelt -~lfe!le godkjennes~~ DS. 
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DIREKTIV TIL ALLE PARTIMEDLEMMER OM KONTINGENT OG 
ØKONOMISK ARBEID FOR PARTIET 
(gjelder fra 1.9.89) 

l. BIDRAG FRA MEDLEMMER OG VENNER ER 
V AR VIKTIGSTE INNTEKTSKILDE 

Kontingent og annen støtte fra medlemmer og venner 
av partiet er hovedstolpen i partiets inntektsarbeid. Alle 
partimedlemmer må sjøl betale kontingent og på andre 
måter - gjennom partiavdelinga - bidra til å øke partiets 
inntekter. 

Sentralstyret (ST) bestemmer kontingentsatsene. Alle 
medlemmer er i følge vedtektene pålagt å betale kontin
gent etter de vedtatte satsene. 

Partiavdelingene har ansvar for andre sider av par
tiets samla inntektsarbeid og avgjør sjøl hvordan de 
enkelte medlemmene skal delta i dette arbeidet, men 
direkte innbetalinger ut over kontingenten er alltid frivil
lige. 

I følgende deler av inntektsarbeidet ut over kontin
genten er medlemmenes innsats særlig viktig: 

l. Gi en del av arv og uventa inntekter til partiet 

Alle medlemmer oppfordres til å gi en del av arv og 
uventa inntekter (gevinster o.l.) til partiet. Av arv i 
vanlig størrelse oppfordres alle til å gi 10-20%, gjerne 
større andel av større beløp. 

2. Verve deltakere i støtteringen for partiet 

Støtteringen for partiet er både politisk og økonomisk 
viktig. Det er ønskelig om flest mulig partimedlemmer 
verver deltakere, holder kontakten med dem, og for
hindrer at de faller fra. Men partiavdelingene avgjør sjøl 
hvilke partimedlemmer som skal ha særskilt ansvar for 
dette arbeidet. 

3. Selge lodd for partiet, bidra og oppfordre andre til å 
bidra i innsamlinger. 

For å øke partiets inntekter er det viktig å få folk langt 
utafor partiets rekker til å bidra økonomisk. Innsamling
ene, og særlig lotteriet, er vår viktigste metode til å få 
til dette. 

Det er derfor ønskelig at flest mulig partimedlemmer 
gjør en innsats i lotteri/innsamlinger. 

Men igjen er det partiavdelingene som sjøl avgjør 
hvem som skal ha særskilt ansvar for dette arbeidet. 

Il. REGLER FOR KONTINGENTEN 

l. Hvem skal betale kontingent? 

I følge § l og § 4 i vedtektene skal alle medlemmer og 
kandidatmedlemmer betale medlemskontingent til partiet. 

Medlemmer som blir overført til ny avdeling, skal 
betale kontingent til den avdelinga hun flytter fra ut den 
måneden overføringa skjer. 

2. Når skal kontingenten betales? 

Kontingenten skal betales for en måned av gangen, 
seinest den 15. i måneden. Kontingenten betales til av
delingsstyret. Medlem er sjøl ansvarlig for at kontingen
ten betales i rett tid. 

3. Hvordan betales kontingenten? 

Normalt betales k~ntingenten kontant på medlemsmøter i 
avdelinga. 1 

Det kan gis tillåtelse til at enkelte medlemmer betaler 
kontingent til avdelinga over giro. 

4. Kontingentsatsene. 

a. Nedenstående satser er minimumsbeløp. Partimed
lemmer som har økonomisk evne til det bør avtale å 
betale mer. 

b. Minstesats er kr. 50 pr mnd. Den gjelder for hjem
meværende, studenter, skoleelever, soldater, arbeidsløse 
over lengre tid, samt for trygdede og medlemmer som 
kommer lavere ved å regne normalsats. 

c. Utgangspunktet for beregning av kontingenten er 
brutto inntekt pr. måned, medregnet alle tillegg. 

For medlemmer med store variasjoner i måneds
lønna pga særlig arbeidssyklus, må det regnes ut 
gjennomsnittlig månedslønn på grunnlag av en lengre 
periode. 

For sjølstendig næringsdrivende er utgangspunktet 
likningsoppgaven for året som er gått. Inntekt skal 
minimum regnes som netto næringsinntekt. For mange 
næringsdrivende vil netto næringsinntekt gi for lavt 
anslag. Dette må vurderes konkret i de avdelingene 
det gjelder. 
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d. Kontingentsatsene er følgende (se tabell): 

Brutto inntekt kontingent i % av bruttoinnt. 
pr. måned 

lav sats høy sats 

av under 13000 1,3% 2,0% 

av fra 13-17000 2,3% 3,0% 

av fra 17-20000 3,3% 4,0% 

av over 20000 4,3% 5,0% 

Lav sats betales av medlemmer som forsørger barn 
på en inntekt (en inntekt betyr at medlemmet er 
enslig eller at ektefelle/samboer er uten inntekt) 

Høy sats betales av alle andre. 

e. Partiavdelinga kan etter konkret vurdering godkjenne 
at et nytt medlem betaler under sats det første året. 

Minimum er halvdelen av ovenstående sats, men likevel 
ikke mindre enn kr 50 pr mnd. 

f. Partimedlemmer som er med i RU eller NKS skal 
betale kontingent til begge organisasjoner. De bør gå 
i spissen i kontingentarbeidet i ungdomsforbundet, og 
betale høyeste sats, eller så mye som mulig, der. 

Som en regel skal de betale kontingent til begge 
organisasjoner slik at summen blir lik det medlemmet 
skulle betale til partiet etter kontingentreglene. Like
vel er minimum til partiet minstesatsen (kr 50). 

5. Dispensasjon fra satsene 

I spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon fra satsene. 
Normalt kan avdelinga gi slik dispensasjon. Dersom 

avdelinga etter dispensasjonen til sammen betaler mindre 
enn den etter (minimums)satsene skal gjøre, må den sende 
søknad til DS. 

Dispensasjon fra satsene skal alltid gis for et begren
set tidsrom og aldri for mer enn ett år. Skal dispensa
sjonen forlenges ut over ett år må saka behandles av DS. 

Tabell over månedskontingent 
brutto m~neds- brutto måneds- brutto m~neds- brutto m~neds- brutto m~neds- brutto m~neds- brutto måneds-
maneds konting. maneds kon ting. maneds konting. 11Aneds konting. maneds konting . maneds konting. maneds konting. 
lønn ·lav l høy lønn lav 1 hØY lønn lav 1 høy lønn ·lav l høy lønn ·lav l høy lønn lav l høy lønn lav l høy 

2000 50 50 7000 91 140 12000 156 240 17000 261 380 22000 446 600 27000 661 850 32000 876 1100 
2200 50 50 7200 94 144 12200 159 244 17200 268 388 22200 455 610 27200 670 860 32200 885 1110 
2400 50 50 7400 96 148 12400 161 248 17400 274 396 22400 463 620 27400 678 870 32400 893 1120 
2600 50 52 7600 99 152 12600 164 252 17600 281 404 22600 472 630 27600 687 880 32600 902 1130 
2800 50 56 7800 101 156 12800 166 256 17800 287 412 22800 480 640 27800 695 890 32800 910 1140 
3000 50 60 8000 104 160 13000 169 260 18000 294 420 23000 489 650 28000 704 900 33000 919 1150 
3200 50 64 8200 107 164 13200 174 266 18200 301 428 23200 498 660 28200 713 910 33200 928 1160 
34oo ;_:so 68 8400 109 168 13400 178 272 18400 307 436 23400 506 670 28400 721 920 33400 936 1170 
3600 50 72 8600 112 172 13600 183 278 18600 314 444 23600 515 680 28600 730 930 33600 945 1180 
3800 50 76 8800 114 176 13800 187 284 18800 320 452 23800 523 690 28800 738 940 33800 953 1190 
4000 52 80 9000 117 180 14000 192 290 19000 327 460 24000 532 700 29000 747 950 34000 962 1200 
4200 55 84 9200 120 184 14200 197 296 19200 334 468 24200 541 710 29200 756 960 34200 971 1210 
4400 57 88 . 9400 122 188 14400 201 302 19400 340 476 24400 549 720 29400 764 970 34400 979 1220 
4600 60 92 9600 125 192 14600 206 308 19600 347 484 24600 558 730 29600 773 980 34600 988 1230 
4800 62 96 9800 127 196 14800 210 314 19800 353 492 24800 566 740 29800 781 990 34800 996 1240 
5000 65 100 10000 130 200 15000 215 320 20000 360 500 25000 575 750 30000 790 1000 35000 1005 1250 
5200 68 104 10200 133 204 15200 220 326 20200 369 510 25200 584 760 30200 799 1010 35200 1014 1260 
5400 70 108 10400 135 208 15400 224 332 20400 377 520 25400 592 770 30400 807 1020 35400 1022 1270 
5600 73 112 10600 138 212 15600 229 338 20600 386 530 25600 601 780 30600 816 1030 35600 1031 1280 
5800 75 116 10800 140 216 15800 233 344 20800 394 540 25800 609 790 30800 824 1040 35800 1039 1290 
6000 78 120 11000 143 220 16000 238 350 21000 403 550 26000 618 800 31000 833 1050 36000 1048 1300 
6200 81 124 11200 146 224 16200 243 356 21200 412 560 26200 627 810 31200 842 1060 36200 1057 1310 
6400 83 128 11400 148 228 16400 247 362 21400 420 570 26400 635 820 31400 850 1070 36400 1065 1320 
6600 86 132 11600 151 232 16600 252 368 21600 429 580 26600 644 830 31600 859 1080 36600 1074 1330 
6800 88 136 11800 153 236 16800 256 374 21800 437 590 26800 652 840 31800 867 1090 36800 1082 1340 
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-~)<ontingent og organisasjonsrapport for år:·····~··· termin: ............ dato: ..... ~ ... ~~- fra avd. nr··········· ····~ 
KONT l N GENT RAPPoRT END~JN,ER \ 'KE'DL€MSSroK.KE!N ,, , 

Gjeld ved Skal betale Betalt for Betalt Avskrevet Gjeld ved Kommentarer: Overført '. Ko11entar: 
Medl. ter1instrt denne terminen denne trm. gjeld gjeld terminslut (f.eks. grunn for Ny Uta. til fra l Yrke H/ født (grunn for utmel-
..!lt:.... kr kr lantmnd kr kr kr kr avskrivning ·av gjeld) dato dato dato dato 1 Kv .lL ding e.l.) 
1 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2k 6b 6c 6d 6e 6g 6h 6i 6j 

' 
·-

L. 

-

--... . l l l l Il 
l l l l -

~ 

' 

. r .. ~. · 11 1 · . 
,, 

~--~-----;-------r--~r------+------1-------~-----4--~-------------------· --~---+----~--4----+--------4-4---~----------~ 

•.' 
r---~-------1--------+-----r-------~------~--------+-------~----------------------------~--

suuer1 + 1 = 
og 
kontroller _j_ J 

(6aJ!_I+I - + -
ant. ant. ant. ant. · ant. 

=j ______ lderav fulle medl:(6k) l 
1 

ant. (6fl 
ter1in kandidatmedl: ( 61) l l· start nye Uti. ovf. ovf. 

ter11in til fr~ .. utløp 

Gjeld nå: (4a) Innb. nå kr _____ Forskudd sist: (Sa) 
+ Evt. innb. (Sb)+ 

Innbet. ialt: (3all ~pportert til DS: (4b)+l l bokstavert: _______ ------- L siden sist rapp. 

Har noen i avd. varslet i 
løpet av denne ter1inen at 
de kan tenke seg å gi en D 
del av arv/uventa inntekt? · · 
Hvis ja, fler detaljer + Innbetalt nå: (Se)+, 1 
i vedlagt rapport! 

+Avd.trekk ( __ ~):(3bl+l l :. Forskudd sist rap:(4c)- 1 1 
- Evt.innb. (4d)-

dato: kvitt: 

=Rapportert til DS: (3c)=, 1 siden sist rapp. - Rapp. til DS: (Sdh , 1 

=skal betale nå: (4e)=, 
1 =Nytt forskudd:(Se) ·=, · 

1 

l l 
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Utfylling av skjema for kontingent fra avdeling til DS 

Før på årstall, terminnr, dato og avdelingsnr øverst 
Skjemaet er laget på selvkopierende papir . . Hvitt 
beholdes av avdelinga, gult og rødt sendes videre til 
DS. Gult returneres avdelinga som kvittering. 

l. Medlemsnummer 

Hvert medlem skal gis et fast nr som skal følge hen så 
lenge hen er med i avdelinga. Alle medlemmer som er 
eller har vært med i partiavdelinga denne terminen skal 
føres opp. Dessuten evt. medlemmer som ikke er i 
avdelinga lenger, men som fortsatt har kontingentgjeld til 
avdelinga. 

2. Utfylling av kolonnene for medlemmenes kontin
gentforhold: 

2a Medlemmets gjeld før denne rapporten. Skal være lik 
2g i forrige rapport! 

2b Hvilket beløp medlemmet har avtalt å betale denne 
terminen (Merk at det ikke er minimumssatsen som 
skal stå her, men den virkelige avtalte kontingenten 
som medlemmet skal betale, dvs samme tall som føres 
i kolonne 2d hvis medlemmet bataler kontingenten 
fullt u0. Vanligvis 4 x avtalt månedskontingent men 
husk at medlemmer som kommer til/fra ·avdelinga i 
løpet av terminen gjeme skal betale for mindre enn 
en hel termin. 

2c Antall måneder medlemmet skal betale kontingent 
for denne terminen (husk en full termin = 4 mnd) 

2d Hvilket beløp medlemmet har betalt for denne 
terminen. 

2e Gjeld medlemmet har betalt. 

2f Kontingentgjeld som er avskrevet. Det kan være 
gjeld fra utmeldte medlemmer det er umulig å 
inndrive, eller annen kontingentgjeld som avdelinga i 
samråd med DS har funnet det nødvendig å avskrive. 

2g Medlemmets kontingentgjeld etter denne rapporten. 
Finnes so_m 2a + 2b-2d-2e-2f. 

2k Skriv kommentarer her, evt. herivis til vedlegg, hvis 
noe i rapporten for et medlem trenger forklares. 
Avskrivninger skal alltid forklares. 

Når alle k'Olonnene er ført for alle medlemmer, skal 
hver kolonne summeres og summen føres i rutene 
nedenfor. 

Kontroller sum beløp ved: 2a + 2b-2d-2e-2f = 2g. 

3. Beregn rapportsum 

3a Her føres summen av 2d: Innbetalinger for denne 
termin pluss 2e: Innbetaling av restanser 

3b Trekk fra avdelingas andel av kontingenten. Bruk 
avdelingas trekk% med 3a som grunnlag. 

3c Rapportert kontingentdel til DS: 3a - 3b = 3c 

4. Beregn det beløpet avdelinga skal betale ialt inkludert 
forskuttering av evt. gjeld 

4a Sum kolonne 2g: gjeld etter denne rapporten. 

4b legg til 3c = rapportert kontingentdel til DS 

4c Trekk fra forskuddet (Se) fra sist rapport. 

4d Trekk fra evt. innbetalinger siden sist rapport 

4e Det beløpet avdelinga skal betale nå: 
4a + 4b - 4c - 4d = 4e 

S. Beregn størrelsen på forskuddet etter denne rapporten 

Sa Forskuddet (Se) fra sist rapport. · 

Sb Legg til evt. innbetalinger siden sist rapport = 4d 

Se Legg til beløpet som betales til DS sammen med 
denne rapporten. Normalt skal det være beløpet som 
framkommer i 4e, men det kan tenkes tilfeller der det 
er umulig å forskuttere gjelda fra avdelingskassa. 

Sd Trekk fra 3c = rapportert kontingentdel til DS 

Se Forskuddet etter denne rapporten/innbetalinga: 
Sa + 5b + Se - Sd = Se 
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VEDLAGT FØLGER EN VEILEDNING OM HVORDAN DERE FYLLER UT DE SÅKALTE 
"GRØNNE SKJEMAENE" FOR Å FÅ PENGESTØTTE TIL STUDIER FRA ~ 
STUDIEFORBUNDET NY VERDFN 

SKJEI1A FÅR DERE FRA STUDIEFORBUNDET NY VERDEN SENTRAL T 
09-2S-20-69 
ELLER FRA A/ S STUDIET JENESTER 02- 38 -4:' -50 

FERDIG SKJE11A SENDER DERE TIL • STUDIEFORc.UNDET I~ Y VERDEN l FYLKET 
ELLER SENTRALT. 

) 

HVA GJØR DERE 

ErZSE!'1PEL 

l. Dere l'lar bestemt dere for a 1'13 en s\u<jl t' ':.'n'2 l fi ';'"J t "' fnZ: '' '·:· , e!o;>; rn c: ~ G "' !1 
(L;gen" DH E' 1'1.1r l :? p~mel dt e 11 1 sturii\' SII·fei en 
/. Ta fram grønt skjema nr. l ([Jette t-~ f'l s• 1ema sNn rn eloer rr·a t •' 
Studleforl)undet at dere skal ha en studiesil'f.ei ) 
Gå til romE-rtall l, fra gruppe betyr hvem dE-t E'r som hoi L1er ~-irl . eien . 
Skriv AKP m-1 i det fy lket eller byen dere ho lde ~ t1! 
Deretter står aet Ringle(.1er, det betyr 1'1v i lf.e!: pe r~. on det er som skal 
lede kurset . 
Studieemne/kurs betyr hva heter stud i e s 1r~ e ien 1 prinsippet kan der e 
stuøere hva sorn helst, eller !<'.alle det hva som r,el st t-ien stu,jert'r dere 
politisk økonomi, 5å finn en tittel som har mE-<j det å gJørE- Studerer dE-re 
f.eks. boka til KJersti E så skr iv det. 
1 samme kolonne som studieemne/kurs er det merr..et av for hvor 
studieopplegget er utgitt eller om dere har laget opplegget sjøl. 
Er det en bok eks. boka t LI Kjersti E., så skriver dere forlaget der boka er 
utgitt, d.v-:-s. okfober -forlag. Lager dere et eget opplegg, ::.om inneholder 
artikler, hefter etc. setter dere et kryss i ruten under. 

3. Deretter går dere ned til kolonnen som heter.Fylles ut av studieleder 
Studieleder er som regel også ringleder. Navn og adresse på vedkommende. 

~,Send deretter skj-ema inn til Ny Verden i fylht eller sentralt 

Så over ti l sk jerna 2. 

Dette er et oppropsskJema eller et skjema som registrere deltakernes 
oppmøte, antall oeltal<'.ere, kjønnsfordeling, antal l t imer sirkelen varte 
antall møter den varte. 

- l . Øverst står det Ti l tak holdt i • Her skriver du kommunen, under 
skriver du fylket. der det står år, skriver du eks. • dato eller mnd, 1989 

' { 

.-2-

2. Til kolonnen som heter • Deltakernes navn, Rett under står det 
Ring leder; her skriver du det .samme navnet som du brukte på skjema l , 
deretter den kommunen vedk. kommer fra

1
og fyl ket. Under kommer: Navnet 

på deltakeren, også rned kommune og fylke. Etter kolonnen for fylke, setter 
du et kryss for de møtene deltakerne har vært til stede på .. 

l det te eksempelet hadde dere 12 deltakere. Det betyr at dere fyller ut 2 x 
av skjema 2. (som malen vise~ l Det er sånn at hvert skJema ska l minimum 
inneholde 6 navn. Tilsammen utgjør et skjema en studiering. 
Studiesir i<. elen i eksempelet har 2 studieringer fordi det er 12 deitar..ere 
det q1r 2x av sk tema 2. l 
Som-<Jere ser av ·malen kan i l<. k~ en ringleder undertegne på mer enn E-tt 
5k_Jerna 2. Derfor rnå dere ta en hVIlken som helst annen deltaker å få 
VE'dl·.ornrnende ti l å stå S l~nl ringleder . Stu~ i eledere s underskrift er 
der imot <1en samme tw lf' ve 1en 

3 Når Slrf'. E'ien er avsluttet fyller du ut kolonnen for Antall møter,antall 
timer etc. Antall moter bE-tyr, hvor mange rnøter dere har hatt i 
sir~: elenE-r det 3 skriver d:.J 3 er 'det lO skrir er du 10 osv. Antall ttmer 
betyr, hvor mange t imer r1ar sirkelen vart. ,Eks Har det hatt 3 møter aS 
tirner, s~. river du IS i ruten. Antall deltakere,ved start betyr hvor mange 
som var på det første møtet , antall deltakere ved slutt, er I'1VOr manqE' 
deltakere var på det siste møtet. Deretter fyller du ut hvor -
kjønnsfordE-lingen på sirkelen. Det er viktig at oppropslisten er riktig og 
nøyaktig, oen gir grunnlag for rrvor mye penger dere får utbetalt. 
4. Så skiver Ring leder under der -det står •Ring leders underskrift 

5. Så går du over i kolonnen Oppgjørsskjema 
fra gruppe/lag er det sarnrne sorn du skrev på skjema l 
Studieemne/kurs er det samme som på Skjema l 

l 

6. Gå ned til kolonnen nederst i venstre hjørne• Innkjøpt 
studiemateriell, Først skriver du antall

1
deltakere på sirkelen totalt så 

skiver du hvor mye studeiemateriellet koster• 
Eks. 6 de It . akr. 148.- C der er oet ooka ti 1-Kjerst i E: koster>• 888.
Så undertegner studieleder sånn som på,skjerna l. 

NB! Har dere laget studiE'opplegget sjØl, legg ved litterturliste med priser 
sammen med skjema 2 ' 1 

Deretter sender dv skjemaet og evt litter~Jrliste til Ny Verden i fylket 
e Il er ti l Ny Verden sentra l t. t ~ • 

SE forøvrig vedlagt mal. Lurer drere på noe ta kontakt med Ny Verden. 

Lykke ti il 

i l 
l 

•, l 

·l 
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XVU HOVEDREGLER FOR STØTI'E 'riL STUDIEIUNGER 

Studietiltaket/studieringen må 1gå over minst tre dager (kvelder) 
og 12 skoletimer. (En skoletime = 45 minutter) . 
Minst seks deltagere (inkludert ringleder) gjennomlerer minst 
3/4 al( møtene. 
Deltagerne må være fylt 14 Ar. ' 
Studiemateriale må være offentlig tilgjengelig. 
Arrangøren må være Studieforbundet Ny Verden, eller godkjent 
av departementet som stønadsberettiget medlem. (Pr. idag er 
bare AKP (m-1), Kvinnefronten og Palestinakomiteen godkjente 
som stønadsberettiget. Vi har flere andre søknader liggende 
inne til behandling.) 
Studieringer som avholdes i regi av Ny Verd~n er også 
stønadsberettiget. 

Det finns 2 støtteordninger ved studieringer: 

A. STUOIEIUNG UTEN lÆRER: 
Vi anbefaler bruke denne form for .studiering. Netto utbetaling til 
gruppa blir som of\est større ved bruk av denne ordninga . Støtten for 
denne type studieringer gis ved tilskott til studiemateriell til hver 
deltager (80% av oppad begrensa ti) kr . 80,· pr. deltager .) Samt et 
administrasjonstilskott på kr. 15,· for hver time studieringen er samla. 
Husk at dere må vedlegge kvittering for innkjøpt studiemateriale . 

B. STUDIERING MED lÆRER: 
Lærerlønna er 80% av kr. 80,·. Her må vi trekke skott og 
arbeidegivera_vgift fra bruttobeløpet, slik at i de nesle tilfeller blir 
nettoatøtte til atudicringen mindre ved denne ordinga . I tillegg 
utbetalea et administrasjonstilskott· på kr . 10, · pr. time ringen er 
samla. Ved bruk av denne ordninga må dere fylle ut skjema l og 2 der 
det spørres om diverse opplysninger om læreren (som kvalifikasjoner, 
personnummer, trekkprosent o.l) 

FOREDRAG 

Dette skal holdes i direkte tilknytning til studieringen . Det gis ikke 
tilskott til reine foredragsrekker. Foredraget skal ha sammenheng 
med studieringen, og normalt være åpent for andre enn deltagerne på 
studieringen. Økonomisk tilskott gis med inntil 50% av honoraret på 
høyst kr. 200,-. Til dekking av utgifter til foredragsholders reise· og 
oppholdsutgifter gis tilskott med inntil 100% · regnet etter statens 
reiseregulativer. Utgiftene skal legitimeres med kvittering som 
undertegnes av foredragsholderen. Foredragsholder skal ikke hentes 
lengre fra enn strengt nødvendig. 

Ta kontakt med Ny Verden sentralt for A søke om dekking 
av disse utgit\ene. 

D. VIKTIG: 
Fyll ut skjemaene nøyaktig. Feil eller mangelfullt utfyldte skjemaer 
blir returnert. Ingen utbetalinger 'blir foretatt før skjemaene er korrekt 
utfyldt. Bruk den vedlagte "mal". Lykke til! 

~ e 
Al 

'E: .. 
" .. a. 
c 
-;:: 

> .. 
:; ., 
.Ei 
>-u. 

T1l Studieforbundet Ny Verden 
Postboks 478, 1501 Moss • Telefon (09) 25 20 69 

Ire gruppe j adresse l postnr. l poststed 

A-k? tn · t 1 o..?9 Bcil-J r-...s fTvike 
1 poststed 

/o.2? 
ring leder j adresse og telefon 1 postnr. 

c.Vov<J'<' ~o· 01Svlke -0/sn/1 /.2uA/V 
studieemne/kurs l'· utgitt av: old o i,"" 

······ ········ . .. ........ .. ... ..... .. . . 

~&A· o ('y J/V/OVC, t'VI d~» ~ 1
2

· :r~~i!~Y:~e~S,ft'te~~~urliste tigger ved 

11 

lærer adresse 

er godkjent tidligere } 
som lærer 1 dette emne1 

vi søker om at hun/han godkjennes • 

• l kvalifikasjoner: 

j postnr. j poststed 

D 

l< ;_, ,, ! 
IJ() I'' C_f' 

o 

' 1 Fylles også ut ved studiering med lærer 1 
t l 
" .. o; 
'O 
::> 
;;; 

lO 
:; ., 
.Ei 
>.... 

-D e 
o c 
~ 
~D 
> .. 
:; ., 
.Ei 
>.... 

Sted _ ~(~{;) ~<~ ..... dato/år {/ Studoeleder ____ /2-<-<.-VC-1 tJ/5,- ("t1 

Adresse .. :_ { f.fJ~F~<f!'] _ ~~) 
/C-?_1. .. ... . :B.t?r ~~J__ 

Studietilteket er godkjent med forbehold om at reglene som er gjengitt på baksida (siste ark). blir fulgt . 
- Videre er læreren godkjent . 

Studietiltaket/laereren er ikke godkjent fordi : 

L ~ 

Moss den . . _ • • • l • • • 

for Sh.ldieforbundet Ny Verden 

- . GRUPPA FAR HVIT KOPI l RETUR. 

. ' 

' l 

.. 
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.. 

~ ~~ t.: t\ r-t- ~ 
OPPROPSLJSTE ~ uSTA LEvEREs SAMMEN MED 

/{).-lei·? >V ' jjoyl I"".S 
Toftak hold! l . .. .. . . . .. ...... . .kommune r-----J 

fytke L.__j . TIL ST\IDIEI..EDEIIEH S'l ~&M5 
Deltakernes navn møte~~to : l:J . /1. /2, kommune -

l 
g> 

"' l 

j 
...J 

~ 

l 

-. 

~~-" obo• l&rlr) kzk-,_4r )( l< " 
lh /~t'{A _..,_ -- /< ' / '-

~ .. ku -·- -- "Y)( .( 

~al ,?("c,..., p(; --'•- ,A ,-( l( 

Jlrr o l .sA_. _,,_ -·- xx ' 
ki4i C/9..,. -·-- -~·- ,)' ~ 

Ant•H meter 

~ 
Antall timer (6 45 ('nin .l m"ærer 

Antatt timer i •It Ant . kv;nn., ~ } som hat dellan 
Antaft dett . ved st•n Ant . menn 2 i m inst 3 14 ...., 

AntaM delt . ved slutt Ant . to~aU metene 

Tol Studiefoibundel Ny Verden 
Poslbol<s 478. 150t Moss - Telefon (09) 25 20 69 

)( 

Jeg bekrefter at lista er riktig fert. og at alle 
deltakere som det kreves statstilskott for . 
var fyllt 14 Ar da studietillaket startet: 

; .:!ft. : ~'t ~ ,:;f~ --<A 
dato nngledet s unde r ~kult 

OPPGJØRSSKJEMA Om ullylhngen · se ba>soda 
Sendes NV' 3 eks 

"• '19'G/røe ~<w - { J{i. ' - /6~Cf 
, .. ,.,.},. / , 

1.5C~ rJ 
J pOstnr . J poststed 

studieemnelkurs 

,. (;. (.1 r" U-' ,; . c; re- v'Jc._".,_""' • ...... l-.-<tresse 

Merers fedsetsdeto og petsonrw. 1 shnekommu~ 

evgiftssone NØl Hm &er« het 
frikort t.o9'1• dtltte w.:f! 

c 
f .. 

. "2 1. lÆRERLØNN: •••.••. .. timer 6 kr ..•... •. .. •.. .. 
~ Ska« ..... •. . . ., (innbetates ev NVt ""'*kr . 

,• Netto~ ... . ... . .. .. .. ..,_ 

~ l 

:i Fy1ie's ogd• 
-...... ............. .. ............ utved . . 

:s;. studie<tng 
medie-~ , ................. ~.;~--~ ... ~ l l 

2. INNKJØPT STUOIEMA TlOAIEU: 

.. r.. ... - ..... .. t:1L .... .. . . .. 66€.~ 

lcw;o;no•"'"'orinV«"'II9G« vedl 

3. GAUI'f'AS UTLEGG FØR STATSTILSKOTT . . . • • ••· SU',-

.. ~~.6.~. .. ... ~ ...... >?.f.s.c':'.. ............... ... . 
deto etudieledefens unc:lef'A.rih 

............... 0/.P~.~.l..C(ft .. ~ ....... ~ .... ................. ........ . -.. 

.................... N.R.~J.. ....... s..~.t:.!..~~~ ........ ........ .. 
postnt, port: sted 

GRUPPA IIEHOIDEA HVIT KOPI SElV 

... 

J postN . J poststed 

DEL Ill 
Beregning ." Slatstilskotl m.v. (For NV-koi1tO<et) 

4 . Al STUOIHITTEAATUR: l 

80'tl> aY kr .. 

81 LÆRERLØNN: 

80"' av 1 ....... ttl"ner • kr . . ..... .1 

Cl lOKAlT ADMINISTRASJONSTILSKOTT · 

.... . . .. ta"Nef.kt . 10. - } 

... ... .. t~r.kr . 15.· 

5 . SU~ TILSKOTT FRA STATEN : 

6 . Al SKA fTETRfKK l.-(RfR: 

.. .... • .. "' av \r . \r . 

81 ARO.GIVfRAVG. LÆRER: 

..... ,..av lu .. ....... .. t.:r . 

Cl ADMINISTAASJONSAVGifT NV' 

10% IN 

(S.Sumlilsloalra-) ~·!".··----

7 . NETTO TilSKOTT Til GRU!'PA ' 

. .. 

. .. 
•.. 
•.. 

... 

... 
~~.~-~ ~ post 3 og 7 .,illgjeor gruøpt!S ~· 

MOss den . . . . . . .. : ...... . ........... . 
fiwSIUdof..-NyV..-

stemøet og undentritt 

"' 

OPPROPSLISTE .Skj.2 
USTA ~SAMMEN MED 
I.ÆRERGQOI(JENNING - TIL STuofEI..EOEREN 

fQ , -1:?-tf&<-<-<' 

år: €7 

<, 
?,e.)lJ .... .............. r--1 

Tlllak hold! l .... .. ...... ~ .. -..s tyti<e L.__j 
..-<?- .~~~ -~' ......... .. 

Deltakernes navn møtedato: j!o t...1 11 z 
tyfke 11 .""""""" ring.rd;.,.· li tfT'vo J.,.' ~~lxl.x'" 

IJ'<U.<.S filsriA - -··- t,~< 1-< I.l( 

.5'/c,""' lv.-fs,..,. &: ··- .-< ...:. . 
).)i/5 _s{c,""" -\·- Al o. 

x J< 

-tt- t K X lØ< 

'r~ : 1 1 . 1111111111111111 

_l;_ 
J..v/1 

.. 
f 
& 

-' w o 

c: 
f .. 

Antatt meter 

Ant•ll tKner i alt 

Antall dett . ved start 

Antall delt . ved skJtt æ Ant . •vinner 

Ant . menn 

Ant . totalt 

Tol Studiefort:>undel Ny Verden 
F'oslboks 478, 1501 Moss - Telefon (09) 25 20 69 

Jeg bekrefter at lista er riktig fert, og at alle 
deltakere som det kreves statstilskott fcx. 
var fylh 14 Ar da studietiltaket startet: 

!~/~ .. A.'f .. .. k~ .. / :7c~V1 ....... . 
dato r•ngleders und~tskt~ll 

OPPGJØRSSKJEMA Om utfyllongen · se baks"'• 
Sendes NV t 3 eks 

ft~l,lp<~ li 
" /(("- It-~.' 

l ~resse :> 

/0 2ft 8ct>7 /( s J pos tnr . l pos tste d 

studteemoelkurs 

~vi o4 
lærer 

&aeren: fedsetsdato og personnr. 

ovg;fusone r··•p<osent 

t.v (> C, L l,.. )Ct?_.u-' L 

jadresse 

1 sk•nekommone 

1N8f H..U ._,. her 

frikOf't ~· dett• ......d! 

l postnt . j pos tsted 

DEL Ill 
Beregning "" statstilskott m.v. (For NV.konto<et). 

4 . A) STUOIEUTTEAATUA : 

80% av kr . •.. 
~ 11. LÆRERLØNN: .. .... ... tifner i kr . 81 LÆRERLØNN: 

· , •.. .. 
'!l .. 
l 
:; 
: 
~ 

Sbn ...... ... "' finnbet.tes •v NV l he"e ltr . 

Netto lefett.nn . . . 

...... __ kt . 

fytie's og'si 
ut ved 
ctudlering 

~ , ,_.,.,. ·~··ring l med ..,..". ~ 
o 

'2. INNKJØPT SruotEMA TEAIEU, 

. f? ..... cleft .• kr . ..'.'!.~ .... .. oMr.-
torig._vmerinQte<ll9get vedl 

3. GAUI'f'AS UTLEGG F0fl STATSTILSKOTT .. 

/~4...~~' 
• • .o E-li.-

... ~ .. ..... .9./.s..r.: ........ ......... .. 
deto s1udietederens ~rift 

. ...................... ~r.oji.~~ ...... r.. ................ ~ ... .. 
edresse ' . · • 

.................... ...lt:?. .. lf ......... ~.~!d.f.. ......... .. . 
Ø(KtfW. postS1od 

GAIJI'PA IIEHOI..OER HVIT KOPI SEl V 

80"' av ( ....... htr,;er • kr ........... . .1 

Cl lOKAlT AOMtNtSTRASJONSTILSKOTT : 

. .. .... t :~rakr . 10.- } 

. tuner akt . 15,-

5 . SUM TILSKOTT FRA STATEN: 

6 . Al SKATTE TREKIC. lÆRER: 

... '% •vkr . kr . 

81 AAS.GIVEAAVG. lÆRER' 

.. ... <IJC. •v kr , ..... .. ... lr . 

Cl AOMINISTAASJONSAVGIFT NV' 

IO'IbiN 

( 5. Sum tilsldl h """'"l ~·"'··----
7. NETTO TilSKOTT Til GAU!'PA' 

•.. 
... 
•.. 

. .. 
kt . 

Otfferenwn mettom øost 3 og 1 ut9ief gruøøas egenandel. 

Moss den ... · . . ... . . : .. . . . . . . . . ... . .. . 
fot S~fOfbundet Ny V.,.... 

stempet og unden:krift 

r 
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INSTRUKS TIL AVDELINGSSTYRET OM BRUK AV 
POST l BANKGIRO VED KONTINGENTBETALING 
(gjelder fra 1.9.89) 

Av sikkerhetsmessige årsaker har det meste av våre 
kontingentinnbetalinger vært kontanter, både fra medlem
mene til avdelingene og mellom avdelinger-distriktsstyrer 
(DS) og DS-Sentralstyret (ST). All bruk av postgiro og 
bankgiro registreres på data, og gir følgelig muligheter 
for å analysere både størrelse på overføringene, og 
mellom hvem det overføres. 

En fordel med kontantbetalinger har vært at skjema 
normalt har fulgt innbetalingene. 

Ulempene med kontante innbetalinger har vært flere, 
særlig når det gjelder overføringene avdelinger-DS og 
DS-ST: 
• mye forsinkelser, innbetalingene må gå via folk som 

reiser 
• rentetap 
• vanskelig å kontrollere, ikke godt nok system for 

kvitteringer på veien mellom avd.-DS-ST. 

I de siste åra har vi myket opp systemet noe, og gjort 
en del erfaringer. Nå prøver vi å innføre noen retnings
linjer på bakgrunn av de erfaringene som er gjort. 

l. Innbetaling fra medlemmer til avdelinga 

Forutsetninga for å unngå problem er at det innføres 
rutiner som sikrer at alle medlemmer er ajour med kon
tingenten. Problemene oppstår erfaringsmessig når noen 
blir hengende flere måneder etter: summene blir så store 
at det er tungt å betale ned gjelda. 

Vi foreslår at avdelingene bruker følgende "tre-tri
nns"-opplegg (1-2-3) for å sikre jevn innbetaling: 

l. Det må innføres rutiner med innbetaling av kontingent 
på alle avdelingsmøter. Økonomiansvarlig må i løpet 
av møtet purre medlemmer som ikke er ajour. Om 
nødvendig tas problem opp under eventuelt. Dette vil 
antakelig være tilstrekkelig til at de fleste får orden 
på sine kontingentforhold. 

2. Økonomiansvarlig må reagere raskt hvis noen blir 
hengende etter, om nødvendig oppsøke dem hjemme 
for å få orden i sakene. 

Noen avdelinger- har med hell- løst slike tilfeldige _ 
etterslep ved at økonomiansvarlig sender en ferdig 
utfylt postgiroblankett til den som er kommet på 
etterskudd. 

Gjør det slik: 
a. Du må disponere en postgirokonto (helst en 

personlig konto hvis du ikke er et kjent AKP
medlem, eller til et eller annet "anonymt" · 
formål). 

b. Fyll ut en blankett for "egen innbetaling'' til 
konto med det riktige beløpet (se baksida, for 

eksempel på utfylling av blankett). 
c. Om nødvendig: Merk blanketten på en måte du 

kjenner igjen (husk å merke den delen av 
blanketten du til slutt får tilbake fra postgiro
kontoret, ikke kvitteringsdelen) 

Dermed vil det ikke bli registrert noe sted hvor 
innbetalinga kommer fra. 

3. I mange avdelinger er det likevel noen som ikke 
klarer å følge opp innbetalingene. I denne sammen
hengen er det uinteressant om det skyldes praktiske 
hindringer (medlemmer som er mye forhindret fra å 
møte på møtene, bor langt unna e.l.), eller personlig 
rot. 

Noen avdelinger har gode erfaringer med å ordne 
fast månedlig trekk fra bankgiro for slike medlemmer. 
Trekket går da som over til en annen privat konto 
eller til en mest mulig anonym konto som disponeres 
av økonomiansvarlig. 

Bak på dette arket finner dere et utkast til stan
dardbrev som dere kan lage, og som de som skal 
over på fast trekk fyller ut. Brevet leveres så i 
betalerens bank. 

Vi åpner adgang for avdelingene til å ordne kontingent
innbetalinga slik under følgende forutsetninger: 

• det må gjelde et mindretall av medlemmene, normen 
skal være kontantbetaling på avdelingsmøter. 

• det må ikke gjelde hemmelige medlemmer 
• DS skal godkjenne såvel hvem som skal trekkes som 

hvilke konti som brukes. 

Il. Innbetaling fra avdelingene til DS. 

Vi ser ikke store problem knytta til at det sendes penger 
fra avdelingene til DS over giro, så lenge -det er en 
kjent sak at det fmnes partiavdeling på stedet. Men vi 
all kontingent fra avdelinga skal ikke gå over giro. Med 
"kjennskap til kontingentreglene er det da mulig å danne 
seg et godt bilde av størrelsen på partiavdelingene. Der
for bør vi kombinere kontantinnbetalinger med giroinn
betalinger. Følgende burde være en grei rutine: 

Avdelingene bør betale inn til DS helst månedlig, 
eller ihvertfall hver gang det byr seg en anledning til å 
få penger over med folk som reiser. På avtalt tidspunkt 
for overlevering av skjema ved utløp av terminen, betales 
restbeløpet. Dersom overlevering da av en eller annen 
grunn klikker, skal det være avtalt et reserveopplegg for 
betaling over giro. Det beste er om pengene ikke gireres 
fra konto til konto, men at en giro til DS betales kon
tant av sender.-

DS vil gjøre nærmere avtaler med avdelingene 
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FORELØPIG SIKKERHETSINNSTRUKS VED:R. STØNADSBERETTIGET STUDIE
VIRKSOMHET IHT LOV OM VOKSENOPPLÆRING. (~'1 VIL- '(aHMf V l~ &Cf/90) 

AKP{m-1) er gJennom medlemskap i Studieforbundet Ny Verden 
berettiget til offentlig støtte til studievirks-omhe~. Når_de~ 
gjelder lover og regler for denne virksomheten henv1.ser Vl. t1.l 
katalog og annet materiale f~a _ SNV. 

Formålet med denne instruksen er ~ beskytte partiorg
anisasjonen og ikke offentlig kjente enkeltmedlemmer. 

- Minimumsantallet deltakere på studiesirkler/ringer 
o . lign. som er berettiget statstilskudd er 6 personer. 

- Slike kan derfor arrangeres i: 
Lag der det er 6 eller flere medlemmer som allerede er 

kjent som kommunister. 
I distrikter der det er mulig å drive studiearbeid med 

en gruppe på minimum 6 personer sammensatt fra 2 eller 
flere lag. 

- Medlemmer som ikke er kjente, eller som bare er kjente 
som kommunister blant noen få venner og kollegaer skal 
ikke del ta. Nye medlemmer som ennå il~l~e er klassifisert 
skal heller ikke delta. Forøvrig må det foregå en lokal 
vurdering mht til medlemmer som befinner seg i spesielt 
følsomme situasjoner (spesielle jobber, miljøer 
o. lign. ) . Ders-o-m · det vurderes slik at en offentlig 
bekreftelse av deres status som medlemmer vil fa kort
eller langsiktig negativ virkning skal de ikke delta. 
Det enkel te m-edlem mf!! være med i vurderinga omkring sin 
egen deltagelse. 

(Med deltagelse menes her de navn som blir oppgitt pa 
de skjemaene s.om sendes inn til Ny Verden. Det er 
naturligvis ingenting i veien for at det deltar 
medlemmer som ikke ft!tr sitt navn oppgitt pa disse 
skjemaene. Da ut-over det antallet på 6 som er et 
minimum). 

- I de tilfellene det synes riktig og hensiktsmessig a 
gt!! på tvers av lagsgrensene for -å sette sammen en gruppe 
pa -6, skal dette gjøres av DS. En slik .gruppe rna settes 
sammen av medlemmer s -om fra før av kjenner til hver
andre, og sammensetninga rna ikke r-øpe lagsstrukturen i 
distriktet. 

- Der -hvor det ± løpet av noen tid- blir anledninmg til ·--a 
gje:pnomføre fl ·ere studier av denne type, skal det 
opere res med de- -samme per~onene gom deltagere. 

- Et lag som har flere enn 6 kjente medlemmer skal 
benytt-e max. 7 av disse medlemmene som deltakere. 

Tilsvarende retningslinjer 
gjelder studiearbeid blant 
atisører . 

Endelig sikkerhetsinstruks 
i begynnelsen av 1990. 

F-; - Alebro. 

skal tillempes når det 
partiets venner .og symp-

for dette arbeidet vil komme 
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