
TIL LAGSTYRET (GjØr dette kjent for medl. -ved en glipp knm 
det ikke med i beretninga) 

LAGSBEHANDLINC~J\ 1\\1 BEH.ETNINGA 

Beretninga er s entralkomiteens beretning om partiets 

virksomhet. Landsm~t et skal ikke vedta beretninga ord f or ord, 

men fatte et vedtak o m den , der det framgår hvilke politiske 

vurderinger landsmøtet slutter seg til , og hvilken kritikk 

landsmøtet har. 

Laget bØr l e gge o pp diskusjonen sin i tråd med dette. 

Det v iktigste er å ta stilling til de politiske vurderingene 

som gjØres i beretninqa. Laga vil ikke klare d g å like nøye 

inn på alle områder. Dere må sjØl til en viss grad vurdere 

hva dere vll legge hovedvekta på. Vi vil imidlertid trekke fram 

fØlgende saker som s ærliq viktig: 

l) F ~r forrige land smøte ble det retta mye kr i tjkk mot SKs 

ledelse av det faglige arbeidet og partiets innretting på 

arbeiderklassen. Er laget enig i den vurdering beretninga gjØr 

av utviklinga på dette området ? (Se avsnittet "Partiet og 

arbeiderklassen") 

2) FØr forrige landsmøte ble det retta mye kritikk mot det 

indre livet i partiet ,særlig mot partidemokratiet. Laga bØr 

ta stilling til de vurderingene som gjØres av utviklinga på 

dette området i avsnittet "Utviklinga av org a nisasjonen oq 

det indre partilivet''. Er det riktig å si at laga utgjØr det 

viktigste problemet 

i laga riktig ? 

o na , og analyserer bere tning a problemene 

3) For fØrste gang i paryiets historie har vi arbeidet etter 

en langtidsplan som dekker en hel landsmøteperiode. Beretninga 

konkluderer med at innrettinga på denne planen i hovedsak har 

vært riktig og bidratt til å lØse problemene i partiet. Er 

laget enig i denne vurderinga ? 

4) I avsnittet "Den ideologiske utviklinga i partiet" trekkes 

det endel konklusjoner om den helhetlige utviklinga sid e n 

forrige landsmøte: 

-Høyre er fortsatt hovedfaren i partiet 
-Høyre har svekka seg i perioden, situasjonen er bedre nå enn 
ved forrige l~ndsmøt~. 
-Jet finnes en ultravenstretendens i partiet. 

Er laget enig i disse konklusjonene ? 

5) Til sist bØr laget ta stilling til helheten i beretninq a , 
om den kan godkjennes eller bør forkastes. 
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