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I. NOTAT 'OM PARTIPLANEN 1984 

Her fØlger et utkast til partiplan for 1984. Dette skal 

diskuteres på DS-formannskonferansen i hØst fØr endelige vedtak 

fattes. Det er en fordel om DSAU har mulighet til å diskutere 

utkastet fØr dette. 

Planen for l.halvår 1984_,slik den er satt opp etter vedtaket 

om hØstplanen for 1983, ser sånn ut: 

(nummereringa ikke uttrykk for prioritering) 

l. Beretn~ngsdiskusjon , lagsmøte i perioden febr-mai. 

2. Tredje studiemøte på Kapitalen 

3. Nominasjoner og delegatvalg ,lagsmøte i mai/juni. 

4. Diskusjon om RV og parlamentarisk arbeid ,lagsmøte i 

perioden febr-aug. 

5. KK-kampanje i jan-febr. 

6. Avslutning av rekrutteringskamapanja ,fram til ut febr. 

7. 8.mars og l .. mai, tariffoppgjØret . 

For ~.h~~yår 19~~ er det satt opp 2 nye møter på Kapitalen og 

gjennomfØring av en beredskapsøvelse på distriktsplan. 

Avslutninga av landsmøtebevegelsen vil også foregå da , sjøl om 

behandlinga i grunnorganisasjonene i hovedsak er avslutta i august. 

Juster~ng~r-~y-~~~~n~-

Utifra situasjonen i LM-forberedelsene ,vil SKAU innstille på 

noen endringer i planen: 

l) Studiemøtet på Kapitalen blir utsatt til hØsten og det lagsmøtet 

som opprinnelig var satt opp på Prinsipprogrammet blir satt opp 

igjen på vårplanen. Dette på grunnlag av den uenigheten som 

står omkring det utsendte forslaget. På grunnlag av partidisku

sjonene i høst vil SK,i samarbeid med PP-komiteen som er nedsatt, 

utarbeide sitt fots}ag : til PP ~o~ blir sendt ut til våren. 

Det obligatoriske lagsmøtet blir satt opp for å behandle dette. 

Kapita.lenstudiene nå i år vil bli oppsummert skriftlig og det 

vil bli prøvd å videreutvikle de sentrale spørsmåla fra de 

gjennom skriftlig debatt fram til neste "Økt" hØsten 1984. 

Gjennomgang av opplegget for de 3 siste møtene vil bli holdt 

med studielederne for distrikta på forsommeren 1984. 

Om alle 3 studiemøtene blir gjennomfØrt i laga hØsten -84 ,eller 

om det ene blir flytta over til vinteren 198}må det tas stand

punkt til på et seinere tidspunkt ,når vi ser hva landsmøte

forberedelsene vil kreve. 
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2) Opprioriteringa av rekruttering er blitt godt mottatt .. 

Vi vil innstille på at det blir tatt særskilte tiltak for 

videre rekruttering utover i 1984 ,også etter at kamp?.nja er 

avslutta l.mars. 

3) I samband med dette vil det også bli laga en plan for videre 

utbygging av partiet. Vi mangler idag en utbyggmngsplan. 

Både valgresultatet og kampen mot den økonomiske krisa - og 

den teoretiske debatten som partiet har dratt igang - har 

skaffa partiet nye kontakter ,som kan legge grunnlag for nye 

lag. Det er også behov for å gå gjennom organiseringa vår i 

den viktigste industrien og legge opp en plan for utbygginga 

der. 

Dette vil bli en oppgave spesielt for SK ,osene og deler av 

partiet. 

4) Det er rei~t forslag om en forsvarspolitisk uke, tilsvarende 

opplegget i 1981. Gjennopprettinga av forsvarspolitisk utvalg 

sentralt gjØr dette mulig. Denne oppgava vil kreve innsats fra 

utvalgte deler av partiet. Den vil evt. bli lagt i perioden 

februar-mars. 

5) Mange partilag som fungerer dårlig er kanskje det svakeste 

leddet i partiet idag; Mange pass.ive medlemmer! lite gode 

diskusjoner og dårlig oppfØlging av planer og vedtak. 

SK vil fØlge opp dette med å satse mer på forberedelsene av de 

obligatoriske diskusjonene og håper å få starta opp skolering 

og fostring av lagsstyrer i noen distrikt i lØpet av våren. 

Dette vil også kreve innsats fra enkelte distriktsstyrer. 

Priori terin_g_q_q målsettinger: 

(Avklaring av målsettingene er kommet kort når dette skrives, 

men vil bli lagt fram på formannskonferansen) • 

Hovedoppgava blir landsmøteforberedelsene og gjennomfØringa av 

landsmøtet. For grunnorganisasjonene vil hovedtyngda av dette 

arbeidet foregå i l.halvår , mens DSene, SK og delegatene vil få 

dette som en stor oppgave også 2.halvår. 

Viktigste oppgava under dette vil i l.halvår være arbeidet 

med Klassekampen- spesielt i kampanjeperioden i jan/febr. 

Det skulle være grunnlag for videre framgang for avisa ,utover den 

framgangen vi fikk gjennom siste vinterkamanje og kampanja nå i 

hØst. 
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I 2.halvår blir den nest viktigste oppgava studiene på Kapitalen. 

Det må legges vekt på å trekke med krefter i ledelsen av disse 

studiene som ikke er "basta og bundet" fast i opp~aver med gjen

nomfØringa av landsmøtet. 

Andre oppgaver: 

-FØlge opp arbeidet med innrettinga på arbeiderklassen. 

Her vil partiet fØlge opp vedtaka fra RVs k§nferanse om industri

rasering i aug.83. SK vil også fØlge opp med materiale om arbeidet 

i fagforeningene ,etter en .diskusjon i SKs organer. 

-Oppsummeringa av beredskapsdiskusjonen vil ikke bli ferdig 

til utsending fØr etter nyttår. Da vil også materialet til bered

skapsØvelsen bli sendt ut. Den kommer inn på hØstplanen , men 

forberedelsene til den vil måtte starte opp i DSa fØr sommeren. 

-Fortsatt rekruttering ,som en oppgave for hele partiet, og 

arbeid med utbyggingsplaner for deler av partiet. 

-Etter gjennomfØringa av det nye kontingentsystemet er snittet 

pr. betalende medlem Økt. Problemet er fortsatt at for mange med

lemmer ikke betaler kontingent og at innbetalingene er seine. 

Arbeidet med å rette opp dette ,og oppsummering av erfaringene 

med det nye kontingentsystemet, vil bli en oppgave for deler av 

partiet. Det blir bl.a. holdt en konferanse for Økonomiansvarlige 

i DSa i lØpet av l.halvår. 

-Anti-imperialistisk-, forsvars pool i tisk-·og parlamentarisk 

arbeid blir oppgaver for deler av partiet. Det samme med kvinne

arbeidet og ungdomsarbeidet. 

Et sentralt problem: 

Planen for 1984 pålegger partiet svære interne oppgaver og 

"halvinterne" oppgaver som ledd i partibyggende arbeid.Samtidig 

er partiet aktivt med , og blir stilt forventninger til , i 

kampen mot den Økonomiske krisa og kampen mot krigen. Vi har også 

erobra flere posisjoner og utvikla vår politikk i den parlamentar

is :-:~ \: -~ 'lpen. Hvo :r-da~; skal vi priori te re og legge opp arbeid<::t 

-· . -

for å få et rett forhold mellom disse og de internt retta oppgavene ? 

II.WESTE RUTINE. ------------
I neste rutine vil dere få: 

l) Endelig plan for 1984 
2) l.mai-direktiv 1984 
3) Direktiv og opplegg for KK-kampanja i jan-febr. 
4) 8.mars-direktiv vil sannsynligvis bli sendt ut før neste rutine. 
5) Årsrapp.skjemaer og skjemaer for org.undersøkelsen 1984. 
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