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1. Til DS: om lagsmøtet om økonomi, høsten 1987. 

Målsettinga med møtet finner dere først i TF-bilaget i denne sendinga. Her følger noen ytterligere kommen
tarer: 

l. Drøfting og utdyping av noen av delmålsettingene. Litt om oppfølginga. 

I.l. Målet med å øke antall ansatte 

Har vi andre konkrete mål enn å øke antall ansatte. Opparbeiding av fond kunne være en annen tenkelig 
målsetting. Vi går mot oppbygging av store fond. 

Som dere ser går vi inn for å prioritere ansettelser i distriktene. Det forutsetter økte inntekter til DSa, og 
hovedformen vi anviser er sympatisørstøtteordninga, som i sin helhet skal gå til distriktene. Mer om det 
nedenfor. 

Det er helt nødvendig at ØKU stiller opp som ekspertise når det gjelder organisering av ansettelsesforhold 
o.l. Det må være et krav at ØKU har vært koblet inn før ansettelser endelig settes ut i livet. 

1.2. Kontigent 

Målsettinga med økning på 2-3 ansatte sentralt forutsetter at kontigentinngangen øker med minst 15% ialt fra 
-87 til -88. Vi regner med at 10% realøkning kan oppnås ved at inndrivinga bedres, satsene følges, og ved 
at flere medlemmer legger seg over minimumssatsene. Følgelig må gjennomsnittlig medlemstall øke med minst 
5% for at målsettinga skal nås. Dette vil avhenge av hvordan rekrutteringskampanja går, men ligger godt 
innenfor den målsettinga vi hittil har operert med for rekrutteringskampanja. 

I forbindelse med møtet er det også naturlig at vi justerer grensene for kontigentsatsene i tråd med 
inflasjonen. Det er noen år siden sist vi gjorde det. Det vil isolert sett redusere minimumssatsene noe, men vi 
tror likevel det vil være mulig å oppnå 10% realøkning pr medlem i gjennomsnitt. 

Til gjennomføringa: De enkelte laga må stille seg ulike målsettinger, avhengig av hvilket nivå de ligger på. 
DS-kassererne må være med på å gjøre konkrete vurderinger av hvert enkelt lag. I prioritert rekkefølge: 
l. Betale kontigent etter satsene og i tide. 
2. Dersom dette er oppfylt i utgangspunktet: slåss for at satsene overoppfylles. Markere med ettertrykk at 

satsene er minimumssatser, og at det alltid har vært forutsetninga at den enkeltes bidrag bør diskuteres 
konkret. 

Innledninga på lagsmøtet skal ta utgangspunkt i, og legge hovedvekta på, partiets behov for mer økonomiske 
midler. 

Men den skal også gå inn på: Hvem er det som kan bidra mer? Bidrar høytlønna partimedlemmer nok? 
Den politiske betydninga av at kommunister lever som vanlig folk, at høyt personlig forbruk i seg sjøl er med 
på å fremme småborgerlige ideer. 

1.3. Sympatisørstøtte 

Vi foreslår følgende målsetting for sympatisørstøtteordninga for deres distrikt: 

........... deltakere med kr 50 pr måned i gjennbmsnitt i løpet av 1988. 

Forslaget er basert på foreløpige resultater i Møre og Romsdal. Vi ønsker at dere vurdrer denne målsettinga 
før konferansen for økonomiansvarlige i oktober. Der vil vi diskutere målsettingene og justere dem. 

Vi går inn for at kassererkonferansens forslag om fordeling av sympstøttemidlene tas til følge: 75% direkte 
til fylket de kommer fra. Av de resterende 25% brukes det som trengs til nødvendig administrasjon av 
ordninga sentralt, og resten fordeles på fylker ut fra en sentral prioritering som tar hensyn til reisebelast
ning, politiske behov m.m. 

Sympstøtteordninga skal administreres og følges opp sentralt på samme måte som KK-støtteringen, dvs. 
slik som den sympatisørstøtteringen som SKAU vedtok og lanserte for to år siden. Deltakerne skal få tilsendt 
blanketter for et halvår av gangen. Blankettene skal ikke være påført navnet på deltakeren, bare et nr. 
Partidistriktene skal få tilsendt via interne kanaler oversikt over utviklinga lokalt omtrent kvartalsvis. 
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1.4. Arv, gaver og gevinster 

Denne delen av målsettinga ble opprinnelig lansert som en «avgift>> på arv. Vi tror fortsatt at arv vil være 
den viktigste kilden, men ser ingen grunn for at vi skal unnta andre ekstraordinære inntekter, slik som store 
gaver og gevinster. 

Hvordan organisere «inndrivinga>> av slike gaver? Vi går inn for rapportplikt til DS på alle ekstraordinære 
inntekter ut over 20000 kr. DS sikrer at alle blir diskutert med. Ved arv/inntekt over 200000 kr skal 
SK/ØKU ta diskusjonen i samarbeide med DS. DS rapporterer alle ekstraordinære inntekter videre til SK, 
sammen med resultatet hvis DS har behandlet saken sjøl. Bør tas med som en del av kontigentrapporten e.l. 

Både sentralen og distriktene trenger større inntekter. Ettersom vi går inn for at inntektene fra sympati
sørstøtteordninga tilfaller distriktene, bør ekstraordinære inntekter i hovedsak tilfalle sentralen. Samtidig er det 
klart at partidistriktene må gjøre en god del av jobben med å drive dem inn, slik at det er rimelig at noe 
tilfaller partidistriktet. Konkret foreslår vi: 20% av en gave tilfaller DS, resten SK. Men DS sin andel av en 
gave er begrenset oppover til kr 10000. 

1.5. Oppfølging fra SK 

Skal dette bli mer enn et møte forutsetter det oppfølging i 1988, både fra SK og fra DS. Det vil bli laget et 
grundig rapportskjema for lagsmøtet, som sikrer oss et skikkelig materiale for oppsummeringa. 

Etter møtet skal det lages et nytt og utvida kontigentdirektiv, eller heller et økonomidirektiv, som har med 
det vi vedtar om ekstraordinære inntekter. 

2. Kort om tidsplan/orgplan: 

l. Varsel om lagsmøte og kassererkonferanse gikk juni-rutina 

2. Materiale i Augustrutina: 

TF-midtbilag, materiale til OSa, materiale til økonomiansvarlige i OSa. 

3. Kassererkonferanse 1-1:- 1i oktober. Konferansen har 2 tema: For det første forberedelse av lagsmøtet, 
for det andre inntektsarbeide for OSa. 

Konferansen skal bl.a. drøfte målsettingene for lagsmøtet og innstille overfor SKAU på evt. justeringer. 
På konferansen vil de økonomiansvarlige få utkast til innledninger på lagsmøtene, rapportskjema for 

lagsmøtene, samt et grundigere materiale om arbeidet med kontigenten. Artikkel om PTBs økonomiarbeide 
til lagskassererne. I hovedsak basert på det som er skrevet før fra besøk i Belgia. 

4. Oppfordring til DS om å holde fylkeskassererkonferanser etter den sentrale konferansen. 

5. Lagsmøte i november/desember. Grundig rapport fra det. 

6. Oppfølging i hele 1988 fra SK og fra DS. 
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Viser til lederen i august-TF ,og vil overfor DSa poengtere 
spesielt: 

-Følge opp så godt dere kan at avdelingene forbereder, og verver 
til sirklene også nå i valgkampinnspurten og i tida rett etterpå. 
Jobbinga med listestilling har mange steder gitt oss nye kontak
ter som det spesielt er viktig å følge opp. Smi mens jernet er 
varmt og de er opptatt av valgkampen. 
Hjelp til å skaffe sirkelledere ,der avdelinga ikke klarer det 
sjøl. Noen steder vil det v.ære aktuelt at DS tar initiativet for 
å organisere "fellessirkler"i område med flere avdelinger . 

-"Propagandakampanja" i siste halvdel av september og begynnelsev 
av oktober har som hovedhensikt å få partiet og vervekampanja mer 
"fram i lyset". Det må organiseres plakataksjoner og utdeling av 
partiløpeseddelen på gater i forbindelse med stands o.l. 
Vervinga av folk til sirkler og direkte til partiet ,vil sjølsagt 
kreve egne tiltak -ikke følge automatisk av propagandakampanja. 
1-1.en ,mer blest om partiet vil lette dette arbeidet ! 

-Det er viktig å satse nokså konsentrert på å få igang mange 
sirkler i løpet av de første ukene. Enkeltplassen vil tjene på at 
det skjer ting med dette i hele partiet ,at vi er sammen om det 
og at det går an å få det til.For å få utnytta denne effekten er 
det ikke minst viktig å rapportere om det som skjer ,både "resul
tatservice" og tips om nyttige erfaringer. 

-Alle Universitetsstedene bør hjelpe NKS med å få istand nye 
sirkler i forbindelse med semesterstart. Pluss på endel Sosial
skoler og andre Høyskoler. Noen partidistrikt vil bli kontakta 
direkte om dette. Men, la ikke det bli en betingelse for å ta 
eget initiativ! 

-Få tak i materiale ! 
Se egen oversikt i TF-august. Ut i fra sirkelbeve~elsen er det 
sr,:>esielt viktig å spre grunnsirkelen ''Bli med i AKP' og boka til 
KJersti Ericsson "Søstre kamerater"(som er grunnlagsmateriale til 
kvinnesirkelen. 
NB! Disse kan bestilles og betales etterskuddsvis ved kj12p av 
minst 5 eks. Se bestillingsslippen fra Studietjenester AiS på 
midtsida i TF 

-~ 
Se eget skriv om dette ,som dere fikk i juni. Vi drar dette 
igang f.o.m. uke 35. 

Ill. KVINNENES TARIFFAI<S.Jrn 

SKAU ser det som endel av vår linje for tariffoppgjøret 1988 
å jobbe aktivt i Kvinnenes tariffaksjon. Både for å styrke 
lønnskampen og for å organisere kvinnene ,spesielt i arbeiderkla
ssen. Se TF-artikkel med nærmere orientering. 

Det er flere steder ,både i TF og styreskri vet, oppfordra om 
å ta tiltak for å spre denne boka mest mulig. Det gjelder ikke 
bare innad i partiet og til de vi bevisst jobber med for å få med 
~ kvinnesirkler. Det gjelder også videre i partiet sitt omland , 
1 kvinnebevegelsen og i fagbevegelsen. 
Som det er redgj ort for annet sted, er partiskoleplanen lagt om 
,slik at studier på grvnnlag av denne boka blir Trinn Il-studiene 
denne høsten.Hen, også DSene, som eget forum, bør vurdere om de 
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ikke skal kjøre møte på boka.For å få bedre tak på de politiske 
spørsmåla den reiser og for å kunne utnytte den bedre i verveå
ret. 

V. I<l.AC)SEl<AMpEN-KAMPANJA 
Se heftet til OSer og avdelingstyrer. 

VI. PARI'ISKOLEN I lmT 
Se heftet til DSer og avdelingstyrer. 

VIL PARTID~ OM ~YSE 
Se heftet til DSer og avdelingstyrer og eget skriv til DS. 

VII~ .-ETI'ElU..YSNING 
Se heftet til DSer og avdelingstyrer. 

IX. NESTE SEHJIN; 

Dere får:-Det som nå mangler av materiale til obligatoriske 
partioppgaver i høst, er materiale til samedisku
sjonen. Desverre er det ikke helt sikkert at dette 
blir helt ferdig til oktobersendinga ,~a sjukdom. 
Men, avdelingene må fortsatt" holde av' plass til 
denne diskusjonen mot slutten av høsten, og heller 
ha andre saker i bakhanda i tilfelle den blir skj
vet over nyttår. 

Skal inn: -Kontingent for 2.termin-87 og terminrapport for 
sarrme termin. 

_,_ 
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