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DIREKTIV TIL ALLE DISTRIKTSSTYRER OM LISTESTILLING i KOMMUNEDa FYLKESTINGSVALGET -79 FRA SKs ARBEIDSUTVALG.

Desmber -78.
DIREKTIV.
SKAU har i tidligere direktiv datert oktober -78 gitt DS pålegg om

å legge fram innstilling om i vilke fylker/kommuner i distriktet
RV bor stille valglister. DSer som har lagt fram slik innstilling
kan oppfatte dette som en tilleggshenvendelse. DSer som ikke har lagt
fram innstilling, kan oppfatte dette direktivet som ei konkretisering
av det tidligere direktivet.
SKAU har fått utarbeida ei sentral innstilling om listestilling,
som her legges fram for deres distrikts vedkommende. Verken
premissene for den eller den konkrete innstillinga er behandla av
SKAU.
Ettersom vi forutsetter at DS alt har jobba med slik innstilling
eller har det på planen i nær framtid, setter vi svarfrist til
1. februar -79.
FORUTSETNINGER FOR INNSTILLINGA.
•

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for innstillinga.

Vi vil stille lister i alle fylker og kommuner ner mdnuaLsjansene er gode, så sant listestilling er forsvarlig.
Vi vil også stille i en del kommuner og noen fylker der vi
ikke kan regne med å få mandat.
Hovedtaktikken er å stille RV-lister. Dette betyr at normalt
vil vi stille RV-lister

i

alle bykommuner og fylker der vi deltar

i valgene.
I en del kommuner går vi inn for at det Stilles bygdelister
på et lokalpolitisk grunnlag (f.eks. arbeider-småbruker--lister,
arbeider-fisker-lister). Dette kan også være lister knytta til ei
enkeltsak (f.eks. sjukehus-liste). Slike lister erklærer seg for
partipolitisk uavhengige.
5. Vi stiller ikke lister noe sted der dette går ut over partiets
sikkerhetsinteresser slik at det fører til uønska offentliggjøring
av medlemmer.
Som regel må ikke mer en 1,"3 av navna på valglister være partimedlemmer.
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Medlemmer som er klassifisert som 11.2 skal ikke stå på noen
RV—liste. Medlemmer som er klassifisert som II.1 skal også i liten
grad stå på valglister, og som regel bare når dette vurderes som
spesielt taktisk gunstig (33 ikke er uforenlig med partioppgavene
deres,
Dersom mor enn 1/3 av partimedlemmene i fylket eller kommunen

havner på valglista, må vi ikke under noen omstendigheter stille.
D'ffrsom-ei liste oppfyller krava overfor, men for øvrig i hoved-

sak er sammensatt av medlemmer og nære sympatisører av partiet, skal
vi også som regel unnlate å stille.
3) INNSTILLING.
Vi går inn for at det; stilles følgende lister i distriktet :

Følgende fylker/kommuner vurderes med hensyn til å stille liste :

Merknader

