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l' IREKTIV TIL P.A.RTII,VDEDLLGSSTYRErE
JENTSYSTEiy
I løpet av det siste året har partiet ..jot store framskritt
på deler av det økonomiske området. Spesielt bra var valgkampinnsamlinga til RV som ga 1,3 mill kroner.
I tillegc: til at det blei samla inn store summer penger, var
det et stort sprang framover når det gjelder budsjettering
og planlek ing av dt,t øk. arbeic',et l og evne til å skjære vekk
alle unø±vendige ut g ifter o gjennomføre valgkampen med
stramme budsjetter.
I konti g entspørsmålet er vi ikke kommet så langt.Kampen for
at kameratene skulle auke 1&)ntigentsatsene sine ga et visst
resultatmen ikke nok for å kunne ekspandere partiets virk,
somhet i takt med de auka behova som klassekampen stiller,
og i takt med partiets voksende politiske og organisatoriske
st-yrke.Enda er det sånn at mange kamerater ikr e betaler
kontigent etter evne.De ligger både i feil sats og for lavt
innafor satsen.Videre er de gjeldende satsene blitt for små
etter å ha vært uendra i 2 år.Lette både fordi partiets
innflytelse o g betydning er voksende og fordi vi har stor
prisstigning og innflasjon.I tråd med dette blir satsene
i kontigentdirektivet endra slik at de fyller de krava
klassekampen stiller til partiet.
avdelingsstyra må studere direktivet nøye oF, føre en målbevisst kamp for å høyne kontigentinnganeen.
Direktivet gjelder fra 1/1-76.
Hvem skal betale kontigent ?
I følge pnktl og 4 i vedtektene skal alle medlemmer/kandidatmedlemmer av partiet betale kontigent.
Når skal kontigenten betales?
Kontigenten skal betaes for et kvartal av gangen og på etterskudd.Ved utløpet av kvartalet skal en regne kontigenten som
forfalt og betalt.Partiavdelingsstyrene er sammen med DS'ne
annsvarlig for at kontigenten er krevd inn på dette tidspnkt.
3. Hva er medlemskontigenten?
Kontigenten er celt opp etter følgende 4 satser:.
Sats 1 mellom 60 og 149 pr kvartal
Sats 2 mellom 150 og 239 pr kvartal
Sats 3 mellom 240 og 419 pr kvartal
Sats 4 over kr.420

Nettpublisert av Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2010

3.1 sats 1
ILrbeidslause,try,'dede,hus=dre,lærlin ., 2-er skolelever o.a
med årsinntekt kan betale mellom kr 60 o6,: 149.
3.2 sats 2
Diiedlem/kand.me(- lem med årsinntekt mellom 30000-45000.
Normalt gjelder denne satsen også for studenter.
3.3 sats 3
Nedlem/kand.mdlem skal betale mellom 240-419 pr kvartal.
3.4 sats 4
Den-ne satsen er g or medlem med sæ rs god økonomi , som har
hove til , betale over 420 pr kvartal.
3.5 .F,-STSETTI: AV KOTIGE=
Eontiuenter_ for hver enkelt kamerat fastsetter en etter en
diskusjon om kameratens økonomiske evne.Diskusjonen bør ta
utgangs punkt i årsiliLtekta,men forhold som boutgifter,
jeld,forsorerut&ifter osv må tas me(", i ut,Çdfta.
Vurdering av hver enkelt etter inntekt er underordna
vurdering etter kameratens økonomiske evne.
Alle bor oppmuntres til å betale så høy sats soLl mulig innafor satsene.Vær smidige med fastsetting av satsene. Formålet
forskjellige satser er nettog
ta hensyn til ulik
økonomisk evne, innafor pa-rtiet,o gi rom for at kameratene
skal kunne betale så hcy konti,ent som mulig.
Hvem krever inn kontigenten?
Partiavdelingsstret skal kreve inn kontigenten
fra sine if;edlem/kand.mdletner.IYInbetalinga bor skj hver
måned for å unngå at summen blir så stor hvert kvartal.
DS eller SK krever inn kontigenten fra de enkelte avdelingene.
Samler DS inn pengene skal de videre til SK etter særskilt
innstruks.
4.1 PartiavC_elingsskatt
Tidligere skulle partiavdelingsskatten fastsettes i tillegg
til konti6enten.Dette faller nå bort. Nå inngår partiavdelin gsskatten som en
av konti gentev og er fastsatt slik at
avd.
kan trekke inntil 10% til egen drift.Lispensasjon
fra dette kan bare gis av SK etter e gen søkna.
Avdelinga bør fastsette trekkprosenten sin et-Ler et framlagt
budsjett slik at en bare trekker det strengt nødvendige for
avdelingas drift (),: slik at det er mulig å regulere prosenten
etter som kontientinilLansen øker eller minker.
Utover dette har avdelinga heve til a samle inn penger til
srskilte formål blandt me:dlemmene.Iersom avdelinga akkumulerer kapital fra tidligere kvartal sof ikke inngår i ei
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planlagt innvestering e.l bør avdelinga gi bevilninger til
andre organ i partieteCverordna organ har rett til d peke
på for avdelinga at trekk prosenten er for høg.
4.2 Hvem kan pålegge kontient ?
Utover den

obliatoriske konti6entell til

betalinger frivilli g e.Bare SK kan påle;ge
Kan meflemskontienten avvikes ?

andre innkontigent.

SK. er

Avdelinga er annsvarlig via DS til SK ang.kontigenten.SK skal
motta et samla konti g entbeløp innafor de ulike satsene som

svarer til me d lemstallet i org.
5.1 Kan en avvike fra satsene?
Som oftest vil alle satsene bli nytta innafor ei enkelt avdeli=
Ingen kan betale under sats 1.Avvik fra kontientsatsene blir
bare aktuelt når så mange i ei avdeling ikke klarer å betale
laveste sats at ikke, de andre i avdelinga klarer a veie opp.
Avdelinga er da i en ekstraordinær situasjon o må søke SK
om tillatelse til ikke a betale inn full kontigent etter
laveste sats.
5.2 Endring av satsene
Innbetalingsbeløpet for hvert medlem skal ikke endres fra gang

( )
( )

til gang.Enc'tring skjer etter ny disk. om økonomisk L57-ne.
5.3 Kan innbetalinf2:a utsettes?
Utsetting av betalinga skal ikke skje.Har ei avdeling særs
vanskelig økonomi skal de ikke holde igjen kontigent,
men be DS eller SK om hjelp.
5.4 Kontigent for medlem/k.medlem som også er RU-NKS medlem.
Kameratene kan ikke avvike fra satsene i partiet.Som partimedlem bør de gå foran som gode eks, i unF:domsoranisasjonene
de arbeider i.Som en regel -bør disse kameratene betale kontigent
i de to org. slik at summen samsvarer det meCilem med samme øk.
evne betaler i partiet.Dobbeltmedlem er først og fremst partimedlem. Bor framgå ve ,:, fastsetting av kontigenten.
Rapportplikt
Partiavdelingen e skal kunne dokumentere i forhold til DS og SK
at den summen de betaler inn er den rette. For å kunne drive et
godt budsjetteringsarbeid trenger DS c) :
. SK oversikt over
størrelsen på kontigentinngangen og fordeling på satsene.
Avdelingene må fylle skikkelig ut de rapportskjemaene de får.
Leveres sammen meJ kontigenten til SK.Kvitteringsslippen
nederst på skjemaet bruker øk.ansv. i avdelinga som kontroll
for å sikre at penrga går til DS/SKI
NOVEMBER 1975
Sentralkomiteens arbeidsutvalg.

