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DIRFKTIV OM DS-E~ES LEDELSE AV STOR TIN GSVALGKAM PENo 
--------------•-- ----------------- --------~--------- r------Stortingsvalget vil bli en av partiets store og v1ktige 
oppgaver i 1981. Fra 1 • mai til valgdagen i midten s.v september 
skal valgkampen være hovedo.ppgava for partiet. I per i oden fram 
til 1 .mai stiller dette blant anJ1et følgende oppgaver for 
distriktsstyrene: 
1. DSau må fra nå av sjøl ha den direkte ledelsen av RV 
arbeidet i fylket og for~redelsene til stort:lngsvalget.Hvord:m 
dette arbeidet skal legges opp konkret, må s jølsagt avgjøres 
av hvert enkelt disktriktsstyre. 
2. Partiavdelingene skal i perioden oktober-november-desember 
avholde et ob1igatorisk møte om parlamentarisk arbeid, 
stortingsvalgkampen og Rød Valgallianse. I den grad DS 
finner det nødvendig, må styret sjøl utarbeide eget tilleggsmate
riale til avdelingene om valgarbeidet i fylket. 

DS må oppsummere disse diskusjonene, og utarbeide rapport 
t~ SKAU innen 1 ·dnuar , slik at partiets ledende 

organer har grunnlag til å fatte endelig vedtak om parti ets 
linje og taktikk i valgkampen. En DS-konferanse i j anuar 
vil, i tillegg til 1.mai, behandle valgkampen og 
gi sine råd om linjer og taktikk i valget 1981 overfor 
partiets ledende organer. 

3. DS er ansvarlig for at RV-lista til Stortingsvalget blir 
satt sammen etter best mulig politiske, klassemesssige, 
kjønnsmessige og distriktsmessige hensyn - samt at det blir 
et rimeli~ forhold melloa partimedlemmer og 
uavhengige på lista. 

DS er ansvarlig for at det blir gjennomført en 
nominering i en passende form og en demokratisk behandling 
av lista som sikrer både partimedlemmene og de uavhengige 
den nødvendige innflytelsen. DS må sjøl finne fram til den 
mest høvelige formen som denne nomineringa og behandlinga 

bør hao 
Topp-kandidaten. på ~ista må være klar t 

innen 1Q november. De andre 4-5 på toppen av lista må 
være klar til 1. januar 1981. Disse fristene gjelder for 
følgende distrikter: Troms, Nordland, Sør-Trøndelag, Horda
land og Oslo. De øvrige fylkene må ha sine topp-kandidater 
( den første samt de _ .4-5 neste) klar til 1. februar. 
4. DS skal lede arbeidet med fylkesprogram for valget. Så 
langt mulig må partiets medlemmer og de uavhengige trekkes 
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med i dette arbeidet. DS må sikre at det så langt mulig blir 
organiserte diskusjoner for partimedlemmer og RV-sympatisører 
om pro ramforelaget før det v~dtae e~delig. 

De viktigste sakene i programmet må være klar til offentlig
gjøring i januar. Hele prd)grarnrnet må vær~ klar for of:bentl j !Y 

gjøring før påske. 

5. DS må legge en plan for skolering, " trimming" og opp
kjøring av toppkandidatene på fylkeslista.( Her vil det bl.a. 
bli utarbeidet sentralt skoleringa- og ku sopplegg for 
enkelte sentrale mener). 

6. DS må sikre at det i RV-regi blir arrangert en 
fylkesvis valgkampoppstarl i januar( åpBnt møte, presse
konferanse, ol. der merkesakene i f lkeaurogrammet, topp
kandidatene mm. blir presentert ). Dette gjelder i første 
rekke for Troaa, Nordland, Sør-Trøndelag, Hordaland 
og Oslo. De øvrige fylkene arraneerer valgkampoppstart 
like etter 1.mai( eller på et tidligere tidspunkt som 
passer ut fra lokale forhold). 

7. DS må i god tid før 1.mai ha plan ferdig for 
den inten~ive valgkampen fra 1. mai og fram til valgdagen( polit-

øko?om1sk og 
isk,~ organisatorisk; hvordan DS skal lede arbeidet,_ opp-
~etting av~v~tuelle RV=gru per,, ap rettin av senter,reising_ 
i fylket, mm.Dette må også irmebære en plan for hvordan de - -- -

_ulike artiavdelin ene skal priortere valget i denne siste 
perioden tram til valgdagen). 

Distr~ktsstyret m~ sj e ls~gt tillempe dette rlirektjvet 

ut fra de lokale forholda 0 inkludert nødvendig tillemping 

•v tidsfrister. Dir•ktivet omfatter ogsA bare det 

minimum av oppgaver som DSet m~ løseo Mange st~der vil 

det være spersmål om li løse flere oppgaver enn direkt i vet 

pålegger o 

DSene må ogs~ sikre at valgksmpen føres ett~r en 

forsv&rlig økonomisk plan. 

Sentralkomiteens Arbeidsutvalg. 
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