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FORORD. -

Dette heftet inneholder ei redigert samling av inkomne forslag til 
vedtektsendringer. Hensikten med heftet er å gjøre forslagene tilgjengelige 
for alle i partiet i den videre debatten og behandlinga av partivedtektene. 

Vi har verken hatt arbeidsmessige eller praktiske muligheter til å ta med 
begrunnelser og kommentarer fra forslagsstillerne. Heftet inneholder derfor 
bare de »nakne» forslagene. Vi har heller ikke hatt plass til å klargjøre 
sammenhengen forslag er fremma i, men har måttet nøye oss med reine 
referanser til de nåværende vedtektene og vedtektskomiteens forslag til 
revisjon av vedtektene. Den som ønsker å studere forslagene, er derfor nødt 
til å lese dette heftet sammen med de ·nåværende vedtektene, og helst også 
revisjonsforslaget. . . 

Retningsgivende for utvalget er at vi har prøvd å få med alle forslag om 
realitetsforandringer i vedtektene, Dette gjelder uansett om forslaga .er 
fremma av lag, enkeltmedlem, eller om det er stemt ned i lagsbehandlinga. 
Der flere ulikt formulerte forslag har samme innhold, har vi trykt det som 
etter vår mening er best formulert. Noen forslag som dekkes av 
vedtektskomiteens forslag er utelatt. Noen forslag om reint språklige 
endringer er utelatt her og vil bli 'vurdert av vedtektskomiteen. Dette gjelder 
også noen generelle merknader til språkbruken i vedtektene. I noen tilfeller 
er forslag lett omarbeida for å gi dem en bedre vedtektsmessig form. 

Ei strammere redigering er gjort bare i forhold . til kap. I (innledning) og 
§§3 og 15. Tendensen i lagsbehandlinga går her i retning av fullstendig 
nyskriving av vedtektene på disse punktene. Vedtektskomiteen har da også 
sendt ut forslag om dette. Forslag til endringer i forhold til den nåværende 
utforminga av disse paragrafene er derfor i stor grad utelatt. Ellers har de 
utelatte forslagene her mye samme retning som vedtektskomiteens forslag. 

Med disse forbeholdene gjelder at dersom ikke folk finner igjen forslagene 
sine er det sannsynlig at det kommer av at forslagene ikke er kommet oss i 

··benda. 

Mai 1980, 
Vedtektskomiteen. 
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FØRSTE KAPITTEL 
Vedtektskomiteens forslag til ny ilmledning: 
Innledning. 
Del I av AKP(m-l)s prinsipp-program behandler ARBEIDERKLAS
SENS KOMMUNISTISKE P AR TI. Dette er den første delen av 
AKP(m-l)s program for organisasjonsspørsmål. 

AKP(m-l)s vedtekter er den andre delen av AKP(m-l)s program for 
organisasjonsspørsmål. De er partilovene som .bestemmer åssen partiet' 
er bygd opp fra topp til bånn, åssen partiets organer på alle plan opp
rettes, arbeider og står i forbindelse med hverandre. 

Nye medlemmer bør studere vedtektene og partiprogrammets del I 
for å få bedre forståelse for åssen AKP(m-1) arbeider og hva partiet 
krever av dem. 

Medlemmer og organisasjoner i partiet bør studere og diskutere ved
tektene når de s~al løse problemer eller behandle motsigelser. Dette 
f:an f.eks. gjelde: åssen nye organer skal opprettes, åssen og av hvem 
·>pørsmål avgjøres, åssen vedtaksbrudd behandles, åssen et lag skal løse 
en skarp indre motsetning, hva et medlem skal gjøre som er uenig i et 
vedtak eller hva et lag skal gjøre som er uenig i direktiv, åssen enkelt
personer og ledende organer skal kritiseres osv. Vedtektene bestemmer 
den framgangsmåten partilandsmøtet har vedtatt at AKP(m-1) skal føl
ge. 

Når medlemmer eller organer er usikre på eller uenig om åssen saker 
behandles bør de studere og følge vedtektene. Ingen i partiet er heva 
over vedtektene, og partiet må ta alvorlig på tilfeller der de blir brutt. 

ANDRE KAPITTEL 
§l 

Endringsforslag til § l, første avsnitt. 

Enhver som godtar AKP(m-J)s program og vedtekter ... 

Enhver revolusjonær som godtar AKP(m-l)s program og vedtekter ... 

... som godtar AKP(m-l)s vedtekter, er tilslutta en grunnorganisasjon, 
underordner seg partidisiplinen og betaler medlemskontingenten, kan 
bli medlem av AKP(m-1) ... (Kravet om å være tilslutta en grunnorga
nisasjon gjeld.er så sant dette er mulig.) 

... som godtar AKP(m-l)s program og vedtekter, etter evne arbeider 
aktivt i en grunnorganisasjon . .. 
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Enhver som godtar AKP(m-l)s program og vedtekter og betaler med
lemskontingenten, kan bli medieni av ·partiet. 

Enhver som deltar på medlemsmøtene i en grunnorganisasjon , betaler 
kontingent og ikke bryter partidisiplinen, kan bli medlem av AKP 
(m-1). 

·' 
Endringsforslag til vedtektskomiteens forslag 1: 
(Kravet om å arbeide i en grunnorganisasjon gjelder så sant det er mu-
lig.) . 

(Kravet om å .arbeide i en grunnorganisasj on gjelder så sant det fins 
grunnorganisasjon på plassen .) 

(Kravet om å arbeide i en grunnorganisasjon gjelder så sant det er geo-. 
grafisk mulig.) 

(Kravet om å arbeide i en grunnorganisasjon gjelder så sant det er 
grunnorganisasjon på stedet. Kravet gjelder ikke hvis illegalitet og for
følgelse gjør det umulig.) 

(Kravet om å arbeide i en grunnorganisasjon gjelder så sant det er mu
lig av geografiske eller sikkerhetsmessige grunner.) 

(Kravet om å arbeide i en grunnorganisasjon gjelder så sant det er mu
lig av sikkerhetsmessige grunner.) 

(AKP(m-1) kan ha enkeltmedlemmer på steder der det ikke fins grunn
organisasjon av partiet , eller under forhold der partiet ikke ser det som 
mulig for dem å delta i en grunnorganisasjon.) 

SK kan gjøre unntak fra kravet om å delta i en grunnorganisasjon. 

SK eller DS kan gjøre unntak fra kravet om å delta i en grunnorganisa
sjon. 

SK kan gjøre unntak fra kravet om å arbeide i en grunnorganisasjon 
dersom partiets kontroll og veiledning av partiarbeidet kan sikres på 
annet vis. 

SK kan i særskilte høve dispensera frå kravet om å arbeida i ein grun
norganisasjon. Ein person i DS eller den SK peikar ut må ha ei fast 
kontaktordning med medlemmer med slik dispensasjon. 
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l, første avsnitt endres til: ~ 
... som arbeider aktivt i en grunnorganisasjon, så sant det fins, utfører 
AKP(m-l)s beslutninger . .. 

Tilleggsforslag til forslag l. 

SK utarbeider rettigheter og plikter for medlemmer på steder der det 
ikke fins grunnorganisasjon. 

Medlemmer med tillitsverv i partiet og partifunksjonærer skal være 
medlemmer av grunnorganisasjoner. . 

Unntak fra å arbeide i en grunnorganisasjon kan ikke begrunnes med 
at personer har politiske verv med stor arbeidsbyrde. 

Men det er et krav at medlemmer av distriktsstyrer og sentralkomiteen 
skal være medlemmer av en grunnorganisasjon. 

§2 
SK må sikre at kandidatmedlemmer får nødvendig hjelp og skolering. 

Kandidattidas lengde er vanligvis 6 måneder. 

Kandidattida er 6 måneder for alle. SK har anledning til å vedta fravik 
fra dette. 

Endringsforslag til fjerde avsnitt. 

Der medlemsmøtet finner at kandidatmedlem ikke er verdig partimed
lemskap, vedtar det at kandidattida er slutt, og det tidligere kandidat
medlemmet tas ikke opp i partiet. Kandidatmedlem kan anke denne 
beslutninga til høyere organ: 

Der medlemsmøtet finner at kandidatmedlem ikke fyller krava til par
timedlemskap ... 

Forslag til tillegg i § 2. , 

SK kan gi valgt distriktsstyre rett til å utøve SKs funksjon etter denne 
paragraf. ' 
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Endringsforslag til vedtektskomiteens forslag 2: 
Der det ikke fins grunnorganisasjon av partiet, skal søknad om med
lemskap rettes til sentralstyret, som avgjør om søkeren tas opp som 
kandidatmedlem. Etter av prøvetida er over, avgjør sentralstyret om 
kandidatmedlem skal tas opp som vanlig medlem. 

Der det ikke finnes grunnorganisasjon av partiet, skal søknad om med
lemskap rettes til distriktsstyret ... Etter at prøvetida er over, avgjør 
distriktsstyret ... 

Der det ikke finnes grunnorganisasjon av partiet, skal søknad om med
lemskap rettes til distriktsstyret, og til sentralkomiteen dersom det ikke 
finnes distriktsorganisasjon . , . 

Der det ikke finnes grunnorganisasjon av partiet, skal søknad om med
lemskap rettes til distriktsstyret, som i samråd med sentralkomiteen . .. 

Der det ikke finnes grunnorganisasjon av partiet, skal søknad om med
lemskap rettes til sentralkomiteen eller distriktsstyret ... 

Der det ikke finnes grunnorganisasjon av partiet, skal søknad om med
lemskap rettes til sentralkomiteen, som i samråd med distriktsstyret . .. 

Der det ikke finnes grunnorganisasjon av partiet skal søknad om med
lemskap rettes til overordnet organ . . . avgjør overordnet organ om 
kandidatmedlem skal tas opp som vanlig medlem.· 

... søknad om medlemskap rettes til DS eller nærmeste avdeling etter 
godkjenning fra DS, som avgjør ... Etter prøvetida er over avgjør DS 
eller nærmeste avdeling etter godkjenning av DS om ... 

Der det ikke fins grunnorganisasjon av partiet, skal søknad om med
lemskap rettes til nærmeste avdeling, som ... Etter at prøvetida er 
over, avgjør nærmeste avdeling ... 

Forslag fra vedtektskomiteen: Sentralstyret kan gi valgt distriktsstyre 
rett til å ta opp medlem på steder der det ikke finnes partilag (partiav
deling~. 

Endringsforslag til vedtektskomiteens forslag 3. 

Om illegalitet eller forfølgelse gjør det nødvendig, kan sentralstyret gi 
partiorganer og partiorganisasjoner som normalt ikke har det, midler
tidig rett til å ta opp medlem. 
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§3 
Forslag til endring av første setQing. 

Medlemmene av AKP(m-1) skal ha disse punktene som rettesnor for ar
beidet. 

Medlemmer av AKP(m-1) har disse rettighet~ne , og plikter .etter bes re 
evne å ... 

Punkt e (i de nåværende vedtektene). 

Tillegg: Valg skal foregå hemmelig, dersom det fremmes forslag om 
det. 

Nest siste setning ersiattes med: Partimedlemmer skal ikke referere til 
interne motsigelser i diskusjoner utad. Hvis et medlem er uenig i et 
vedtak fatta av partiet, bør det føre diskusjonen videre internt, men ut
ad lojalt ~ette i verk partiets vedtak. 

Noen debatter kan ledende partiorganer vedta å holde interne i til
legg til debatter om indre anliggender. Det kan være spesielle forhold 
partiet ikke ønsker å fortelle det pågår debatt om. 

Forslag til nye punkter. 

Vise dristighet og sjølstendighet i å delta i arbeid ogdiskusjoner, ek
sterne debatter .o.l. sammen med massene i saker· der partiet ikke har 
en vedtatt politisk linje. 

Alltid kjempe for en kameratslig stil mellom partikameratene. Gi dem 
rettleiing og hjelp i arbeidet og i studiene og hjelpe dem når de har pro
blemer og vansker. Bekjempe såvel stilen med «harde slag» som med 
unnfallenhet overfor andres feil, og bruke metoden med overbevisning 
og hjelp i korrigeringsarbeidet. Kritisere kamerater som ikke legger 
fram uenighet, innvendinger og tvil i interne diskusjoner, og hjelpe 
dem til å få fram synet sitt d~rsom det er nødvendig. 

Vedtekte'ne må slå fast enkeltmedlemmet? rett til å få hjelp av partiet i 
saker der medlemmet . krever dette, f.eks. i konkrete kampsaker , per
sonlige saker' o.a . 

Partiets høyere organer bør i stor Jitstrek_!ling åpe~t legge fram motsi-. 

G) 
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gelser som har vært framme under diskusjonen som forslag tiL vedtak, 
og som anses å ha betydning for å st.imulere diskusjonen i partiet. 

Få med et punkt i vedtektene som krever at medlemmene skal kjempe 
mot kvinneundertrykking i og utafor partiet. 

All bruk av narkotika og misbruk av alkohol er uforenlig med med
lemskap. 

Overdreven bruk av alkohol eller bruk av hasj og misbruk av andre 
narkotiske stoffer er uforenlig med medlemskap. 

Endringsforslag til siste avsnitt. 

Erstattes med siste avsnitt s. 88 i bokmålsutgaven vedtektene fra l. lm . 
(Medlemmene i AKP ... ) 

· Pal'tirnedlemmene må kjempe for å følge disse retningslinjene. 

'. 

Disse punktene må være retningsgivende for partiet sine medlemmer. 
Det er ingen gitt å følge alt til punkt og prikke til enhver tid. Men alle 
må kjempe for å følge dem best mulig. Medlemmene må føre et enkelt 
liv og arbeide ... 

Vedtektskomiteens forslag til§ 3: 
Medlemmer i AKP(m-1) har disse pliktene og rettighetene: 
a) kjempe for kommunismen. Dette betyr å: 
- arbeide for de kortsiktige og langsiktige interessene til proletariatet 
og det store flertallet av folket i Norge og verden, kjempe mot reak
sjon og imperialisme, for kommunisme, . sosialisme, demokrati og na
sjonal frigjøring, 
- delta i klassekampen, forene seg med, lære av og lede massene i 
kampen etter beste evne, 
- studere forholda i Norge og verden og marxismen-leninismen-Mao 
Zedongs tenkning, -
- forsyare den revolusjonære kommunistiske teorien, kjempe mot re-

. visjonismen. 
b) Delta i det indre demokratiske partilivet. Dette betyr å : 
- delta i interne demokratiske diskusjoner, stemme over vedtak og 
komme med forslag, velge til. tillitsverv og bli valgt til tillitsverv, 
- delta i kritikk og sjølkritikk, · 
- kjempe for partiets enhet, mot partisplittelse og mot at partiet skif-
ter farge. 
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c) Beskytte partiet, den progressive bevegelsen, arbeidsf9lk og demo~ 
kråter mot terror og spionasje. 
d) Støtte partiet økonomisk så mye som mulig, og arbeiae for en sterk 
og sjølberga partiøkonomi. 

Partimedlemmene må kjempe for å. følge disse retningslinjene, føre 
et enkelt liv og arbeide hardt for arbeiderklassens og partiets sak. 

Forslag til endring av punktene e) - g). 

e) Ta aktivt del i det indre partilivet og arbeide for at partiet skal prak
tisere deh demokratiske sentralismen. Kjempe for et levende demokra
ti, arbeide aktivt for at alle synspunkter og meninger kommer fram. 
Gå skarpt imot en stil som hindrer medlemmer i å' legge fram synet sitt. 
Arbeide for at det blir vedtatt ei linje på demokratisk vis når det er 

·nødvendig for arbeidet, og for at alle følger den vedtatte linja trass i 
eventuell uenighet. 

Legge fram forslag for å henvende seg til partiorganer på alle plan. 
Sørge for at debatten holdes innafor partiet og utad lojalt sette ·partiets 
vedtak ut i livet. Velge tillitsmenn og bli valgt til tillitsverv. 
f) Være dristig i kritikk og sjølkritikk. Kritisere partiets medlemmer og 
organer uansett stilling . Holde • fast ved at kritikk og sjølkr-itikk er den 
metoden partiet må bruke når kamerater eller partiorganer hai gjort 
feil eller har mangler i arbeidet sitt. Kritikk og sjølkritikk bør ikke 
dreie seg om bagateller .... (osv. fram til . .. handlinger som kan skade · 
partiet.) Ingen har rett til å avfeie eller neglisjere kritikk som blir retta 
mot en. Ryktespredning og bakvaskelser i partiet skaper vondt blod 
mellom medlemmene og hindrer skikkelig kritikk og sjølkritikk i å 
komme fram, og må ikke tillates. 
g) Holde fast ved at partiet bare kan utvikle riktige_ linjer for arbeidet 
med å bygge på marxismen-leninismen, ved å sørge for at det st-adig fø
res kamp mellom ulike linjer og standpunkter, ved å bygge på grundige 
undersøkelser av den objektive virkeligheten, og ved' hele tida å sam
menholde den vedtatte linja med erfaringene fra arbeidet. 

Kjempe for at partiet er sterkt og forent ved å' kombinere kampen 
mellom linjene med innsats for å løse konflikter og motsigelser mellom 
medlemmene, som svekker enheten . 

Kjempe for marxismen-leninismen tnot revisjonismen og alle former 
for moderne revisjonisme og avvik. Avsløre karrierister, agenter og 

, skadegjørere i partiets rekker og drive dem ut av partiet. Alltid kjempe 
for å holde partiet proletarisk og revolusjonært. ' 

Forslag til endring av § 3. 

Medlemmer av AKP(m-D har plikt til: 
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a) Studere verker av Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao Zedong og 
dokumenter fra AKP(m-1). Holde seg orientert om utviklingen i verden 
og i Norge, st~dere virkeligheten nøye på sitt arbeidsfelt. Etter beste 
evne anvende marxismen-leninismen-Mao Zedongs tenkning i praksis. 
b) Delta i internt partiliv, debatter og avgjørelser for- å fastlegge par
tiets linje. Lojalt iverksette vedtak og_ utfØre pålagte oppgaver. Holde 
debatter og uenighet internt hvis ikke offentliggjøring er bestemt. 
c) Arbeide for å knytte nære, personlige bånd til massene. Arbeide for 
å spre kjennskap og tillit til AKP(m-l)s politikk . Lytte til massene for å 
lære av dem. Ha deres velferd for øye og støtte massenes kamp. Utløse 
kampen når det er mulig, stille seg i spissen når massene bet om det. 
Medlemmer i AKP(m-1) må aldri opptre overlegent eller uhøflig over
for massene, men holde klart for øye åt partiets styrke ligger i forbi
_ndelsen med dem. · 
d) Kjempe for partiets enhet gjennom demokratiske diskusjoner. Vise 
omsorg for andre partimedlemmer og utvikle godt kameratskap. Legge , 
uenighet åpent fram og kjempe for det en rp.ener er ei riktig proletarisk 
linje. Være ærlige med kritikk og sjølkritikk. Bekjempe ryktespred
ning, fraksjonisme og karrieremakeri. Være årvåkne mot agenter og 
avdekke ~isforhold som kan skade partiet'. 
e) Beskytte partiet, den progressive bevegelsen og det arbeidende folket 
mot spionasje. Hindre at opplysninger om organisasjoner og enkeltper
soner kommer i klørne på klassefiendens spioner. 
f) Delta i grunnorganisasjon hvis slik finnes på stedet og ikke illegalitet 
gjør det umulig. Betale medlemskontingent og støtt~ partiet økono
misk etter evne. Arbeide for en sterk og sjølberga partiøkonomi. 
g) Yte maksimal hjelp til patrioter og klassekjempere som utsettes for 
forfølgelse fra en okkupant eller fascistiske myndigheter. 
h) Aldri se seg sjøl som utlært, men arbeide for å utvikle seg til modne 
og sjølstendige kommunister. 

Medlemmer av AKP(m-1) har rett til: 
a) Få hjelp til skolering, løsning av oppgaver og pers.onlige problemer. 
b) Fremme forslag og henvendelser til alle organer i partiet, og å få 
svar på disse innen rimelig tid. '~ 
c) Bli respektert for mindretallsoppfatninger så lenge man overholder 
partidisiplinen. 
d) Mid~ertidige fritak fra plikter og politiske oppgaver når særlige for

. hold gjør det nødvendig. 
e) Kreve og motta all mulig hjelp fra partikamerater i tilfeller hvor 

- man er forfulgt, ettersøkt e.l. av en okkupant eller fascistiske myndig
heter. 
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Forslag til endring av § 3. 

Medlemmer i AKP(m-1) har disse plikter og rettigheter: 
Avsnitt A: Uforandret. 
Nytt avsnitt B: Medl. skal arbeide aktivt i en grunnorganisasjon. Medl. 
plikter å arbeide etter de retningslinjer som er gitt i partiets prinsippro
gram og andre lovlige programvedtak. Medl. må rette seg etter de be
slutninger partiet tar etter reglene for den demokratiske sentralismen. 
Nytt avsnitt C: Medl. skal: Forene seg med arbeiderklassen og det ar- , 
beidende folket. Støtte, utløse og lede massenes kamp. Delta-i masse
organisasjoner og stadig styrke' bånda til massene. Dette arbeidet skal 
drives eiter de retnin&slinjer som er gitt i prinsipprogrammets avsnitt 
om masselinja og etter reglene i vedtektenes par. 22 og 23. 
Nytt avsnitt D: Tidligere avsnitt B med følgende tillegg: Drive aktiv 
ideologisk kamp for å motvirke revisjonistisk og annen borgerlig ideo
logisk påvirkning i partiet, i proletariatet og de arbeidende massene. 
Nytt avsnitt E: Delta i intern debatt for å fastlegge partiets linje. Alle 
medL har rett til å fremme forslag om at et spørsmål skal disls:uteres i 
hele partiet. Partiet vedtar i samsvar med reglene for ·den demokratiske 
sentralismen hvilke diskusjoner som skal føres og når de føres, ut fra 
hva SOm er viktigst for partiet Og hva SOm er m1:1lig ut fra de krava 
klassekampen stiller til partiet. 

Alle medl. har plikt og rett til å kritisere partiets medlemmer og or
ganer uansett stilling og legge fram forslag for å henvende seg til alle 
partiorgan på alle plan. Sørge for at den interne debatten holdes inna
for partiet og utad lojalt sette ·i verk partiets vedtak. 
Avsnitt F: Uforandret. 
Nytt avsnitt G: Velge tillitsmenn og bli valgt til tillitsverv. 
Nytt avsnitt H: Kjempe for partiets enhet mot fraksjonisme , mot kar
rierister, agenter .og skadegjørere i partiet. Avsløre slike borgerlige ele
menter og drive dem ut av partiet. Alltid kjempe for å holde partiet 
proletarisk og revolusjonært. 
Nytt avsnitt I: Som tidligere avsnitt H. 
Nytt avsnitt 1: Som tidligere avsnitt l. 
Siste avsnitt: uten bokstav som før. 

§ 4, første avsnitt. 
§4 

· Første setning endres til : Når partimedlemmer bryter partidisiplinen, 
oppfører seg ukameratslig og i strid med AKP(m-l)s program og ved
tak ... 

Første setning endres til: Når partimedlemmer bryter partidisiplinen, r 
krenker massenes interesser eller på annen måte skader partiet o o. , . ' 

® 
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Avsnittet endres til: Alle medlemmer av AKP(m-1) er forplikta tii å hal-
de desse minstekrava: · 
Å overhalde partidisiplinen. 
Ikkje oppføra seg ukameratslig eller i strid med AKP(m-l)s linje. 
Ikkje sveita partiet utad eller føra fram ei anti-komm.unistisk linje. 
Ikkje krenkja massane sine interesser. 
Setja seg inn i interne skriv og materiell. 
Dersom nokon bryt desse krava pliktar partiets organ, i samsvar med 
vedtektene, å vurdere å gå til disiplinære tiltak: advarsel, tilbaketrek
king av tillitsverv, suspensjon frå partiet/ eksklusjon. 

Siste ledd endres til: ... trekke de nødvendige disiplinære tiltak: advar
sel, tilbaketrekking fra tillitsverv, tap av stemmerett, suspensjon fra 
partiet, _eksklusjon. 

Motforslag til vedtektskomiteens forslag 5: 
... har partiets organer rett til i samsvar med vedtektene og på grunn
lag av en sjølstendig vurdering i hvert enkelt tilfelle, å trekke de nød-
vendige disiplinære tiltak. . . . ' 

' 
... skal partiet sine organ .. . diskutere disiplinbrotet med den det gjeld, 
og om nødvendig treffe nødvendige disiplinære tiltak . 

. . . har partiets organer plikt til . . . å diskutere disipUnbruddet med 
medlemmet, evt. gi korrigeringsoppgaver og ved alvorligere brudd, 
trekke de nødvendige disiplinære tiltak . 

. . . skal partiets organer i samsvar med vedtektene foreta en sjølstendig 
vurdering og om ~ødvendig treffe disiplinære tiltak. 

. . . bør vanligvis . partiets organer 
tiltak . 

treffe de nødvendige disiplinære 

. . . skal partiets organer ... trekke de nødvendige tiltak, evt. disiplinære 
tiltak. 

§ 4, andre -avsnitt. 

Første setning endres til: Tilbaketrekking fra tillitsverv kan vedtas av 
overordna organ på alle plan; etter samråd med grunnorganisasjonen. 
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§ 4, tredje avsnitt. 

Uenig i at partiavdelinga skal kunne ekskludere. Syns eksklusjon er så
pass alvorlig at det bør skje på DS-nivå. 

§ 4, fjerde avsnitt (tilleggsforslag). 

Eksklusjoner kan ankes skriftlig til landsmøtet. Anker legges fram til , 
delegatenes gjennomlesing, og delegater kan kreve eksklusjoner tatt 
opp til avgjørelse. 

Før disiplinære vedtak settes ut i livet, bør vedkommende få anledning 
til å forsvare seg. 

§ 4, femte avsnitt. 

Setningen «Et medlem som er suspendert fra partiet mister alle med
lemsrettigheter» strykes. 

Forslag til tillegg: Suspensjon kan nyttast medan ei disiplinærsak blir 
undersøkt, eller i tilfelle der det står uforeinlige motseiingar mellom 
partiet og ein kamerat. 

Første setning erstattes med: Suspendert medlem har ikke stemmerett 
og kan ikke velges til tillitsverv eller delegat. Suspendert medlem skal 
ikke delta på partimøter og ikke delta i organisert partiarbeid. 

Endringsforslag til vedtektskomiteens forslag 6: 
Suspendert medlem har ikke stemmerett og kan ikke velges til tillits
verv eller delegat. Det partiorgan eller den partiorganisasjonen som 
foretar suspensjon av medlem avgjør i hvert enkelt tilfelle om medlem
met skal delta i grunnorganisasjonens arbeid i suspensjonstida . 

. . . avgjør i hvert enkelt tilfelle om og i hvilken utstrekning medlemmet 
skal delta . .. 

. . . avgjør i hvert enkelt tilfelle om medlemmet ikke skal delta .. . 
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§ 4, sjuende avsnitt. 

Setninga: «Partimedlemmer som blir politisk sløve og passive .. . bør 
overtales til å gå ut av partiet ... » strykes. 

Følgende setning føres inn på slutten av avsnittet: Medlemmer kan av 
ulike grunnar ikkje fungere i partilaget sitt i opptil 4 mnd. utan å bli 
rekna for utmeld. 

Avsnittet endres til: Hvis et medlem blir politisk passiv, har partilaget 
plikt til å forsøke å finne ut bakgrunnen for dette. Årsakene kan være 
personlige og/eller politiske problemer som avdelinga/laget har plikt 
til å hjelpe kameraten med. Hvis dette ikke hjelper og vedkommende 
forblir politisk passiv, bør vedkommende overtales til å gå ut av partiet 
og eventuelt fortsette å støtte partiet som sympatisør. 

§ 4, åttende avsnitt. 

I første setning strykes «og ikke slippes inn i rekkene igjen». 

Andre forslag til § 4. 

Nytt avsnitt etter nåværende avsnitt to: disiplinære tiltak foretatt av 
høgere organer skal alltid innrapporteres til vedkommende medlems 
grunnorganisasjon. 

Inn etter sjette avsnitt: Partiets organ har plikt til å gi medlemmer som 
har gjort feil, hjelp til å korrigere feila. Målet må være at kameratene 
kan lære av feila og snarest være i stand til å fungere i tråd med de 
krava vedtektene stiller. 

Når et partimedlem krenker partidisiplinen, bør den angjeldende parti
avdelinga gi medlemmet skolering. 

Årsak til utmeldelser rapporteres oppover og sjekkes av DS. 

TREDJE~KAPinEL 
··§s -

Andre setning endres til: Hele partiet inå strengt overholde en gjen
nomført og enhetlig disiplin . ~. 
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§ 5, andre avsnitt. 

Første setning endres til: Ledende partiorganer på alle plan skal regel
messig legge fram beretning og regnskap om sitt arbeid .. . 

Inn til slutt i avsnittet: I tillegg må ledende organ på alle nivå legge 
fram regelmessige rapporter og oppsummeringer om økonomien, orga
niseringsarbeidet og politiske saker partiet har arbeidet med. 

Inn etter første setning: Direktiver skal være i samsvar med den objek
tive virkelighet. 

Inn etter første setning: De skal også til enhver tid grundig studere alle 
sider og forhold omkring de sakene partiet arbeider med, og skolere 
medlemmene i disse. 

Forslag om tillegg i andre avsnitt : Kvinnene i partiet, liksom utafor, 
sliter under en dobbel undertrykking. Partiet må derfor ha et særlig 
ansvar for å støtte dem slik at de og blir i stand til å utvikle seg poli
tisk, slik at de kan ta sjølstendige, ledende oppgaver i og utenfor par
tiet. 

Siste setning endres til: De plikter å hjelpe til med å fostre partimed
lemmene til erfarne, dyktige og sjølstendige klassekjempere. Det bør 
gjøres spesielle tiltak slik at kvinner og menn blir like godt rustet til å 
ta ledende oppgaver både i og utenfor partiet. 

Tillegg til avsnittet: Så lenge omstendighetene tillater det, skal ledende 
organer på alle plan legge viktige spørsmål fram til diskusjon blant 
medlemmene. Problemer skal, så langt mulig, legges fram oppriktig og 
åpent. 

§ 5, tredje avsnitt. 

Avsnittet endres til: Ledende organer og alle medlemmer har plikt til å 
bekjempe byråkrati og pampevesen. 

Avsnittet endres til: Ledende organer skal bekjempe byråkrati og pam
pev'esen. De plikter å undersøke hva massene i og utafor partiet mener, 
og systematisk oppsøke og sikre seg kritikk fra medlemmer, grunnor
ganisasjoner og sikre hjelp til disse. Ledelsene i grunnorganisasjonene 
plikter å oppmuntre og videreføre medlemmene og massenes kritikk av 
ledende organ. 
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Tredje setning endres til: Alle medlemmer, grunnorganisasjoner og sty
rer har rett og plikt til å bekjempe byråkrati og pampevesen og rett til 
å kritisere partiets organer ... 

Tredje setning endres til: Alle medlemmer .. . har rett til å kritisere par
tiets organer og medlemmer på alle plan ... 

Sjette setning (om reservasjon) erstattes med: Et medlem som er uenig i 
lokale vedtak, kan reservere sin mening. Medlemsmøtet skal gi anled
ning til å drøfte vedtaket videre med den lokale ledelse og evt. legge sa
ka fram direkte for SK, før medlemmet må rette seg etter et lokalt ved
tak (direktiv). 

Tillegg til avsnittet: Dersom det ikke eksisterer en ånd med åpen og fri
modig · diskusjon der medlemmene våger å tale ut, blir det umulig å 
oppsummere erfaringer og synspunkter riktig. Uten vidtgående demo
krati blir sentralismen svekka. 

Tilleggsforslag til § 5. 

Nytt avsnitt etter første avsnitt: 
Uten et levende demokrati i hele organisasjonen, er sentralisme en 
umulighet. Før vedtak i viktige spørsmål må det føres skikkelige disku
sjoner i hele partiet, hvis ikke situasjonen gjør dette umulig (f.eks. ille
galitet). Ledelsen må ved slike diskusjoner sørge for at flere syn/fors
lag til vedtak blir skikkelig spredd i hele partiet fra begynnelsen av dis
kusjonen. Dette for å sikre at alle avd. får diskutere flere alternativer 
opp mot hverandre. På den måten sikres en mer demokratisk disku
sjon. 

Forslag til nytt avsnitt: 
Partiavdelingene har rett til å kreve møte med representanter for hØye
re organ når den politiske situasjonen eller arbeidsforholda gjør dette 
naturlig. Høyere organ har plikt til å ta hensyn til særegne forhold lo
kalt. De plikter å undersøke med avdelinga på stedet før vedtak fattes. 
Et høyere organ kan ikke disponere kadrer uten at dette er diskutert 
med den avdelinga dette gjelder. Avdelinga har forhandlingsrett i tosi
dige forhold mellom avdelinga og høyere organ, f.eks. om kaderdispo
nering, prioritering av oppgaver, målsettinger, klager på kadrer i høye
re organ osv. 

Nytt avsnitt på slutten av § 5: 
Ledelsen på alle plan må aktivt oppsøke kritikk, og må være åpne for 
andre synspunkter enn sine egne (også om disse synspunktene er feilak-
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tige). Det er svært viktig for å sikre demokratiet at ledende kader gjør 
undersøkelser på grunnplanet for å få fram motsigelser, andre syn
spunkt o.l. Ledende kamerater må spesielt bestrebe seg på å ha en ka
meratslig stil i innlegg på møter, i TF o.l. (sjøl om de sjøl blir angrepet 
på en ukameratslig måte). 

Nytt avsnitt til slutt i § 5: 
Det er av særlig viktighet for å sikre at partiet fører en riktig politikk i 
den indre partiarbeidet og i det eksterne arbeidet, at SK også holder 
seg direkte og levende i kontakt med massene j grunnorganisasjonene. 
At SK benytter masselinja som rettesnor for det interne arbeidet, er en 
forutsetning for at den demokratiske sentralismen skal kunne være et 
virksomt organisasjonsprinsipp. 

Føres inn i § 5: 
Ledende organer på alle plan plikter å ta hensyn til at underordnede 
organ og personer har evne og mulighet til sjølstendig tenkning og po
litiske analyser. 

Forslag til tillegg til § 5. 

I partiets interne diskusjoner må alle syn komme fram. Ledende orga
ner på alle plan må ta spesielt sikte på å få fram mindretallsoppfatnin
ger på en skikkelig måte. Kamerater må få støtte, hjelp og oppmunt
ring til å legge fram sitt syn, og den interne pressa må utvikles mest 
mulig. Bare med en slik situasjon kan ledende organer sikre at de får 
kritikk og hjelp til å unngå og korrigere feil. 

Det er strengt forbudt å forsøke å hindre at usikkerhet og uenighet 
kommer fram, ved å opptre arrogant, bedrevitende og overlegent, eller 
ve~ å stemple, knuse og kvæle andres meninger. Særlig viktig er det at 
erfatne og ledende kamerater tilegner seg en arbeidsstil som oppmunt
rer til frimodighet ved at de er åpne for at de sjøl kan ta feil. 

'Partiet må aldri si seg tilfreds med en situasjon der det hersker sløv 
enighet om de politiske linjene, eller der SKs forslag ikke møtes med 
aktiv og kritisk interesse i grunnorganisasjonene. 

I planlegginga av partiets interne liv må SK ta alvorlig på å sikre at 
det er satt av nok tid til at oppfatninger i grunnorganisasjonene kan 
komme fram og bli kjent for hele partiet og diskutert skikkelig, . .før 
vedtak fattes og linja skal settes ut i livet. 

Dersom den politiske situasjonen krever det, kan SK foreslå endrin
ger i partiprogrammet mellom landsmøtene. Avgjørelse skal i slike til
felle fattes ved uravstemning som holdes ikke mindre enn 3 måneder 
etter at forslaget er kjent, eller på landskonferanser bestående av valgte 
delegater fra grunnorganisasjonene. Denne framgangsmåten gjelder så 
sant illegalitet eller forfølgelse ikke gjør den umulig. 
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Sentralkomiteen plikter å påse at hele partiet tar del i diskusjonene for
an viktige endringer i de politiske linjene. Videreutvikling av politikken 
og linjeskifter må aldri være resultat av vedtak i ledelsen aleine, men 
springe ut av grundige diskusjoner og demokratisk behandling i hele 
partiet. 

I interne diskusjoner har ingen medlemmer anledning til å gå ut of
fentlig med sitt syn, før endelig avgjørelse er fattet i saken. Det skal til 
enhver tid gjøres helt klart for medlemmene hvilke diskusjoner som 
skal føres internt, og hvilke som skal også føres offentlig. 

Endringsforslag til vedtektskomiteens forslag 7: 
Om illegalitet eller forfølgelse gjør det nødvendig, kan sentralkomiteen 
vedta at demokratiske rettigheter som er fastslått i vedtektene midlerti
dig settes ut av kraft. Så snart forholda tillater det, vedtar sentralkomi
teen at disse rettighetene gjelder igjen. 

Om illegalitet eller okkupasjon gjør det nødvendig, kan ... 

Om okkupasjon eller fascistisk diktatur gjør det nødvendig, kan SK el. 
DS vedta at demokratiske retter som er fysisk umulig å holde i hevd, 
midlertidig settes ut av kraft. Så snart forholda tillater det, vedtar SK 
at disse rettighetene gjelder igjen. 

I en slik situasjon skal vedtektene følges så langt råd som partiets 
politiske linje i organisasjonsspørsmål. 

Illegalitet eller forfølgelser kan gjøre det umulig å overholde alle deler 
av vedtektene. Under slike forhold skal likevel ikke avvik fra vedtekte
ne ses på som vedtektsbrudd dersom dette er forårsaket av illegalitet el- · 
ler forfølgelser. 

Sentralkomiteen kan vedta at demokratiske rettigheter som er fastslått 
i vedtektene midlertidig settes ut av kraft , dersom illegalitet eller for
følgelse gjør .det sikkerhetsmessig uforsvarlig å gjennomføre utøvinga 
av disse rettighetene fullt ut. Så snart forholdene tillater det, skal vanli
ge demokratiske rettigheter ifølge vedtektene gjeninnføres. 

Om illegalitet eller forfølgelse gjør det nødvendig, kan sentralkomiteen 
vedta at demokratiske rettigheter som er fastslått i vedtektene midlerti
dig settes ut av kraft. Sjøl om situasjonen er slik at det blir umulig å 
opprettholde alle de demokratiske rettighetene, må SK likevel kjempe 
for størst mulig demokrati i partiet. Så snart forholda tillater det, ved
tar SK at disse rettighetene gjelder igjen . 

. . . Så snart forholda tillater det, skal SK vedta at .. . 
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Om illegalitet eller forfølgelse gjør det nødvendig, kan sentralkomiteen 
vedta at demokratiske rettigheter som er fastslått i vedtektene midlerti
dig settes ut av kraft. Så snart forholda tillater det, eller flertallsvedtak 
i grunnorganisasjoner som representerer minst 1/3 av medlemmene 
krever det, må sentralkomiteen vedta at disse rettighetene gjelder igjen . 

. §6 
Endringsforslag til § 6, første avsnitt. 

Forslag til første ledd: 
-:- Unnlate å ta opp eller skjule uenighet ·j interne diskusjoner om par

. tiets linje. 

Setningen strykes. 

Setningen strykes og erstattes med nytt avsnitt seinere i § 6: Hvis med
lemmer unnlater å ta opp eller skjuler uenighet i interne diskusjoner 
om partiets linje skaper det grobunn for fraksjonisme. Det er viktig at 
ledelsen på alle plan skaper en atmosfære hvor uenighet blir lagt åpent 
fram. 

Innledninga til § 6 endres til: 
Fraksjonisme står i motstrid til et slikt sunt demokratisk-sentralistisk 
liv i partiet. Å unnlate å ta opp eller skjule uenighet i interne diskusjo
ner om partiets linje er en kime til fraksjonisme. 
Fraksjonisme er å: - Arbeide fordekt for å (osv. som andre ledd). 

Forslag til andre ledd: 
- Arbeide fordekt for å fremme linjer som strir mot AKP(m-l)s linjer 
innad . .. osv. 

Avsnittet strykes. 

Avsnittet endres til: - Arbeide fordekt for å fremme linjer som strir 
mot AKP(m-l)s linjer innad, f.eks. ved å propagandere for og forsøke 
å vinne oppslutning for linjer og standpunkter som man veit er i strid 
med partiets inje. Med partiets linje i denne sammenheng menes prin
sippr6grammet og vedtak i SKAU og Landsmøtet. 

Avsnittet endres til: 
- Arbeidefordekt for å fremme linjer som strir mot AKP(m-l)s linjer, 
f.eks. ved (osv. som nå). 
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Forslag til første og andre ledd. 

Punktene tas ut _av § 6 om fraksjonisme. Disse punktene taes inn et an
na sted som ting som står i motstrid til en demokratisk arbeidsstil -
men ikke stemples som fraksjonisme. 

Forslag til tredje ledd: 
- Føre fram linjer og standpunkter utad som man vet strir mot par
tiets linje eller som kan skade partiet. 

Setningen strykes. 

- Føre fram linjer og standpunkter utad som man vet kan skade par
tiet. 

- Føre fram linjer og standpunktet utad som man vet strir mot par-
tiets linje. -

- Å gå mot partivedtak utad, eller føre fram politikk som strir mot 
partiet på vesentlige punkt. 

- Føre fram linjer og standpunkter utad som kan skade partiet. 

- Føre fram linjer og standpunkter som man vet både strider mot par
tiets linje og samtidig kan skade partiet. 

-Fører fram linjer og standpunkter utad som man veit strir mot par
tiets program og vedtak. 

Tilleggsforslag: 
Det er ikke nødvendigvis fraksjonisme om partikamerater markerer 
uenighet utad om spørsmål hvor partiet ikke har noen vedtatt linje. 

Tilleggsforslag til fjerde ledd: 
- Opprette egne grupper i partiet som kjemper mot partiets linje. 

Partimedlemmer fra forskjellige avdelinger bør likevel kunne samar
beide om å legge fram motsigelser internt dersom dette skjer helt åpent 
og under full kontroll av høyere organer. 

Endringsforslag til § 6, andre a~snitt. 

Avsnittet strykes. 
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Avsnittet endres til: 
Det er ikke fraksjonisme at det finnes uenighet og diskusjon i partiet, 
eller at partimedlemmene fritt diskuterer partisaker og politiske spørs
mål seg imellom ... 

Tilleggsforslag: Det er ikke fraksjonisme å diskutere på tvers av lags
grensene. 

Endringsforslag til § 6, femte avsnitt. 

Avsnittet strykes. 

Uttrykket «med hard hand» strykes. 

Tilleggsforslag til § 6. 

Det føres inn som nytt ledd sju i første avsnitt: 
( ... Fraksjonisme er å: ... ) 
- Holde tilbake opplysninger eller hindre spredning av opplysninger 
som er av vesentlig betydning for at medlemmene og ledende organer 
skal kunne danne seg meninger på sjølstendig og vitenskapelig grunn
lag. 

En undertrykkende atmosfære og stil i partiet legger grunnlag for frak
sjonisme. Motsigelser og uenighet må graves fram og roses. 

Endringsforslag til hele § .6. 

Den nåværende § 6 erstattes med: 
Fraksjonisme står i motstrid til den demokratiske sentralismen. Frak
sjonisme er å: 
- Kontakte og opprette forbindelser med fiender av partiet for å bru
ke dem som allierte i kampen mot AKP(m-l)s linje. 
- Levere ut interne opplysninger til personer eller organisasjoner uta
for partiet. 
- Føre fram linjer og standpunkter utad som kan skade partiet. 
- Arbeide fordekt for å fremme linjer som strir mot AKP(m-l)s linjer 
innad, f.eks. ved å drive propaganda for linjer som strir mot partilinja, 
der slik fins, overfor enkeltmedlemmer eller grupper av medlemmer, 
men samtidig unnlate å ta uenighet åpent opp til diskusjon på med
lemsmøter i ·grunnorganisasjon og overfor ledende organ, si seg enig i 
partilinja i ord og motarbeide den i handling. 
- Opprette egne grupper i partiet som kjemper mot partiets linje, fø
rer fra.m avvikende syn innad og utad og oppretter sine egne kontakter 
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i partiet på tvers av partiets vanlige forbindelseslinjer og organer. Dette 
er å sette en fraksjons gruppedisiplin overpartidisiplinen. 

Det er ikke fraksjonisme at det finnes uenighet og diskusjon i par
tiet. Uenighet og diskusjon er en bra ting og en livsnødvendighet for et 
kommunistisk parti. · 

Derimot er det fraksjonisme å sabotere diskusjon og uenighet om 
linjer i partiet. 

Fraksjonisme virker oppløsende på partiets enhet, disiplin og organi
sasjon og ødelegger medlemsdemokratiet, fordi medlemmene ikke sjøl 
får høve til å diskutere og avgjøre de spørsmåla uenigheten dreier seg 
om og dermed fratas sin rett til å bestemme partiets offisielle linje. 

Konsekvensen av fraksjonisme er at det oppstår splittelse og kjem
pende organisasjoner i partiet. Dette vil gi fiender av partiet mulighet 
til å ødelegge det eller svekke partiets slagkraft kraftig. All fraksj(mell 
virksomhet må derfor avsløres og fjernes. · 

. §7 
§ 7, første avsnitt, 
motforslag til vedtektskomiteens forslag 8: 
Sentralkomiteen kan vedta at medlemsmøtet i en grunnorganisasjon er
stattes av et møte av valgte delegater fra. stedslaga. 

I spesielle tilfeller kan sentralkomiteen vedta at ... 

SK kan godkjenne at grunnorg. erstatter medlemsmøte med .. . » osv. 

Distriktsstyret kan vedta at medlemsmøtet i en grunnorganisasjon er
stattes av et møte av valgte delegater fra stedslaga. 

Distriktsstyret kan i spesielle tilfeller vedta at medtemsmøtet erstattes 
av et møte av valgte delegater fra stedslaga. Disse skal i debatten føre 
fram både mindretallssyn og flertallssyn i stedslaget, men skal ved av
stemning følge flertallet i stedslaget. 

Sentralkomiteen kan vedta at enkelts;:tker behandles av et møte av valg
te åeiegater fra,~>tedslaga. 

Ved to eller flere sjølstendige partiavdelinger på samme arbeidsplass, 
boligområde..,.!., kan felles styremøter evt. møter mellom lederne være 
hensiktsmes·si~ for å lede og koordinere arbeidet. Ledelsen i hver av 
disse avdelingene skal bestå av minst 2 personer. Dersom det er hen
siktsmessig kan underdistrikter opprettes. 
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Der det er hensiktsmessig innafor bransjer, store firmaer o.l., der det 
trengs en sentral ledelse, k-an det opprettes kontakt meilom valgte re
presentanter fra berørte avdelinger. Kontaktutvalget har ingen andre 
rettigheter. 

Stedslaga kan fungere som medlemsmøte og ha felles styre der det drei
er seg om f.eks. felles arbeidsplass. 

Medlemsmøtet skal ikke kunne erstattes av møte mellom valgte delega
ter. 

§ 7, fjerde avsnitt. 

' Vedtekiskomiteens forslag 9: 
Fjerde avsnitt endres til: Sentralkomiteen vedtar fordelingsnøkkel og 

framgangsmåten ved valg av delegater til landsmøtet. Distriktsstyret 
vedtar tilsvarende retningslinjer for distriktsmøtet. Dersom krava til 
sikring av partiet .. . osv. 

Som nytt femte avsnitt: Innkalling av distriktsmøtet, fordelingsnøk
kelen og framgangsmåten ved valg av delegater til distriktsmøtet skal 
godkjennes av sentralkomiteen. Innkalling av underdistriktsmøter skal 
godkjennes av distriktsstyret. 

Paragraf 13 siste avsnitt endres til: Ellers gjelder de samme reglene 
for underdistrikter og deres styrer som for vanlige partidistrikter, med 
unntak av bestemmelsene om godkjenning av innkalling av distrikts
møte under paragraf 7. 

Tillegg til fjerde avsnitt: Dersom krava til sikring av partiet gjør det 
nødvendig .. . velger ut et"mindre antall som møter på sjølve landsmø
tet eller distriktsmøtet. Følges en slik framgangsmåte, skal den gjøres 
kjent i partiet. 

Jeg foreslår at det vedtektsfestes en generell, demokratisk valgrutine 
for valg av representanter til landsmøter (landskonferanser?) og di
striktsmøter. De må utform~s slik at prinsippet og grunnplansutvalg i 
størst mulig gra overholdes. 

Tillegg: Det skal sikres at alle partimedlemmer skal være direkte eller 
indirekte med på valg av delegater. , 

Første setning endres til: Landsmøtet vedtar et sett av fordelingsnøkler 
og distriktsårsmøtet gjør det samme i distriktet. Dette gjøres kjent for 
medlemmene. Sentralkomiteen vedtar ut fra den aktuelle situasjonen 
hvilket sett av nøkler som skal benyttes. Tilsvarende gjør distriktsstyret 
i distriktet. 
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Tilleggsforslag: Under ingen omstendigheter bør det være under 100 
partimedlemmer til stede på landsmøtet. 

Tillegg: I forbindelse med vedtak om fordelingsnøkkel og valg av dele
gater til landsmøte og distriktsmøte må det gis rom for visse avvik der
som motsetninger på bestemte saker, dersom DS eller grunnorganisa
sjonen krever det. 

Andre tilleggsforslag til § 7. 

Innskutt mellom 3 og 4. avsnitt: Delegater til landsmøter og årsmøter 
på alle nivåer velges ved hemmelig avstemning etter demokratisk sam
råd. 

I særlige tilfeller kan partiet innkalle delegater fra avdelinger for å ta 
opp noen få brennende politiske spørsmål. Mandatene til hver enkelt 
landskonferanse må gjøres klart på forhånd slik at medlemmene-kan ta 
stilling til de forslagene som blir reist. Fordelingsnøkler for delegater er 
den samme som til landsmøtet. Det kan ikke foretas endringer i pro
gram eller vedtekter, heller ikke sentralkomiteens sammensetning. 

Nytt siste avsnitt: Om illegalitet eller forfølgelse gjør det nødvendig, 
kan SK gi partiorganer og partiorganisasjoner rettigheter som de nor
malt ikke har. 

Forslag til ny § etter § 7: Ledelsen på alle nivå i partiet er forplikta til 
stadig å utvikle medlemsdemokratiet. Det betyr bl.a. å ta kritikk fra 
enkeltmedlemmer og grunnorganisasjoner alvorlig, svare raskt på hen
vendelser og bekjempe byråkrati. 

§8 
§ 8, første avsnitt, 
motforslag til vedtektskomiteens forslag 11: 
... Alle styrer fra sentralkomiteen og nedover skal ha minst formann, 
sekretær og kasserer' som vanligvis bør være tre personer ... 

Alle styrer fra SK og nedover skal ha minst formann, sekretær og kas
serer, og skal minst bestå av tre personer. Unntak herfra er grunnorga
nisasjonens styrer - som vanligvis bør bestå av tre personer. 

I små lag (inntil 5 medl.) kan styrefunksjonene deles mellom to med
lemmer. 

® 
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2017



Alle styrer skal ha minst 3 personer, men det kan godtas i partilag at 
det er 2 stk. ~ 

. Alle styrer ... som skal være 3 personer . 

§ 8, andre avsnitt . 

... for slike studier, sikre seg en systematisk kritikk fra medlemmene. 
og massene, og drive en aktiv kritikk og sjølkritikk. · 

Tillegg: Styrer på alle plan må kjempe for å bli reelle ledere for klasse
kampen innafor sitt område. 

§9 
Paragrafen strykes. 

Ordet «ubetinget» strykes. 

Alle medlemmer og grupper av medlemmer som arbeider på klasse
kampen& forskjellige fronter, må ubetinget godta' AKP(m-l)s ledelse i 
spørsmål hvor partiet har klare vedtak. · 

.. . som arbeider på klassekampens forskjellige fronter må ubetinget 
godta AKP(m-l)s ledelse i alle politiske spørsmål partiet tar stilling til. 

... som arbeider på klassekampens forskjellige fronter, må følge lojalt 
AKP(m-l)s ledelse i de spørsmål hvor partiet har utarbeidet en linje . 

... fronter, skal arbeide aktivt for å sette AKP(m-l)s vedtak og linjer ut 
i livet. 

FJERDE KAPinEL 
-§10 

Landsmøtet innkalles hvert andre år. 

Landsmøtet bør avholdes hvert 2. eller 3. år. 

Tillegg: Landsmøtet kan maksimalt utsettes ett år . 
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§11 
§ 11, første avsnitt. 

Første setning strykes. 

§ 11, andre avsqitt. 

Det tilføyes et punkt om at sentralkomiteen må slåss mot byråkrati og 
pamperi, stadig drive undersøkelser i grunnorganisasjonene. Lytte til 
grunnorganisasjonenes råd samt utforme ekstern politikk og organise
ring i tråd med medlemmenes interesser. 

Tillegg: Dersom utviklinga gjør at partiets vedtatte linje ikke lenger 
stemmer med virkeligheten, eller utviklinga viser at linja er feil på vik
tige områder, er det SK sin rett og plikt å gå inn for å endre partilinja 
så den stemmer med intensjonene i prinsipprogrammet. 

Det føres inn at SK plikter å studere virkeligheten innenfor sitt arbeids
og organisasjonsområde. 

Forslag til nytt tredje og fjerde avsnitt: 
SK skal lede arbeidet med å lage og videreutvikle en marxistisk
leninistisk analyse av det norske samfunnet og ulike sider ved det. 

SK tar seg av partiforbindelsene med søsterpartier i utlandet. SK må 
rapportere for organisasjonen hvordan disse forbindelsene pleies slik at 
det kan kontrolleres av partiet. 

§ 11, tredje avsnitt. 

Landsmøtet velger formann. Sentralstyret konstituerer forøvrig seg 
sjøl, velger øvrige tillitsmenn, politisk utvalg og arbeidsutvalg. Sentral
styret har rett til å omkonstituere seg, inklusive velge ny formann. 

Landsmøtet velger formann, arbeidsutvalg og politisk utvalg. 

Forslag til tillegg til § 11 . 

. . . som igjen står ansvarlig overfor landsmøtet. SK er pålagt å kontrol
lere og rettlede disse organene. 
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SK har rett til å innkalle @ndskonferanser med representanter fra alle 
distrikter og avdelinger som ikke er underlagt noe DS. Dette bør gjøres 
i forbindelse med viktige diskusjoner som har gått i partiet, for å få en 
breiere diskusjon enn bare diskusjoner i SK og rapporter fra avdelinge
ne vil gi. 

Landskonferansene får sitt mandat fra SK og er ansvarlige overfor 
SK. SK er ansvarlige overfor landsmøtet for eventuelle vedtak lands
konferansen måtte fatte . 

SK vedtar hvordan landskonferansen skal sammensettes, og bør 
opplyse dette i partiet fra gang til gang (f.eks. at DS velger delegater). 

SK har fullmakt til å endre partiets linje i programspørsmål når situa
sjonen gjør dette strengt nødvendig. Dersom det er mulig, skal SK 
først innkalle til rådgivende landskonferanse eller gjennomføre en dis
kusjon med etterfølgende uravstemning. I slike tilfeller skal både argu
menter for forandring og mot forandring legges fram . 

(Om landskonferanser - se også forslag under avsnittet «Andre for
slag.- Red.) 

FEMTE KAPinEL 
§12 

Motforslag til vedtektskomiteens forslag 12: 
Andre avsnitt i § 12 strykes i sin helhet. 

Distriktsorganisasjon opprettes ikke på grunnlag av nasjonalitet eller 
klasse. 

Distriktsorganisasjoner opprettes ikke på grunnlag av nasjonalitet, 
klasse eller bransje. Dette gjelder ikke for oppretting av underdistrik
ter. 

§ 12, tredje avsnitt . 

. . . innkalle distriktsmøtet tidligere eller utsette det, inntil ett år . 

. . . innkalle distriktsmøtet tidligere eller utsette det, inntil et halvt år. 

Motforslag til vedtektskomiteens forslag 13: 
Distriktsmøtet innkalles hvert eller hvert annet år. 

Distriktsmøtet innkalles annet hvert år. 
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Distriktsmøtet innkalles vanligvis annet hvert år. 

Distriktsmøtet innkalles hvert år . I særskilte tilfeller kan distriktsstyret 
innkalle distriktsmøtet annet hvert år . 

. . . eller annet hvert år når situasjonen krever det. 

Tillegg: DS som ønsker å avholde årsmøte annet hvert år skal ta avgjø
relse i samråd med SK og de berørte avdelinger. 

Tillegg: Distriktsmøtet avgjør sjøl dette. 

Andre forslag til tillegg i § 12. 

Distriktsstyret skal holde nær kontakt med grunnorganisasjonen i sitt 
distrikt, gjøre regelmessige undersøkelser og legge opp politikken etter 
grunnorganisasjonens råd og kritikk. 

Distriktsstyret innkallast minst 3 gongar i året og når 114 av styret krev 
det. 

§13 
Første avsnitt endres til: SK kan der den finner det riktig og nødvendig 
opprette underdistriktsorganisasjoner. 

Første avsnitt endres til : Der et område i et distrikt har styrke O!{ behov 
for underdistriktsstyre , kan dette opprettes. Opprettelsen av underdi
strikt skal godkjennes av SK. 

§ 14, første avsnitt. 

SJEnE_KAPinEL 
§14 

Partilag opprettes i fabrikker, enkeltvis eller felles for fabrikker i sam
me bransje og på andre arbeidsplasser, i boligdistrikter .. . 
Tillegg: Partilag (partiavdeling) skal kun dannes utifra geografisk felles 
område eller felles produksjonspunkt. 

§ 14, andre avsnitt. 

Første setning endres til: 
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DS må ha rett til å godkjenne nye lag, SK har rett tH å overprøve, 
eventuelt trekke godkjennelSen tilbake . 

Andre setning endres til: 
DS kan bestemme at partilag (partiavd.) skal deles ... slåes sammen. 
Slike endringer må godkjennes av SK. SK kan om nødvendig .. . 

Andre setning erstattes med : 
Partilag kan deles der medlemstallet vokser slik at det er nødvendig el- , 
ler partilagets arbeidsområde gjør det naturlig; En slik delinf må god
kjennes _av SK. SK kan bestemme at partilag skal slås sammen. SK kan 
om .. . 

Avsnittet erstattes tned: 
Distriktsstyret kan om nødvendig konstituere helt nye partilag (avd.) 
der alle eller et flertall av medlemmene i den første tida er kandidat
medlemmer. Laget (avd.)må søke SK om godkjenning. Hvis et parti
lag utvikler seg i partifiendtlig retning, må dette opp på et distriktsmø
te som har rådgivende funksjon overfor SK, som eventuelt kan eksklu
dere laget fra AKP(m-1). 

Avsnittet erstattes med: 
Partilag (partiavdeling) må godkjennes av distriktsstyret. Slike god- · 
kjenninger skal rapporteres inn til sentralkomiteen. Sentralkomiteen . 
kan trekke tilbake slike godkjenninger. Distriktsstyret kan bestemme at 
partilag skal deles der medlemstallet er vokst .slik at det er nødvendig 
eller partilagets arbeidsområde gjør det naturlig, og kan også bestem
me at partilag slås sammen. 

Distriktsstyret kan opprette nye partilag der alle medlemmer den før
ste tida er kandiØatmedlemmer ... Distriktsstyret tar opp medlemmer i 
slike partilag inntil de har minst tre vanlige medlemmer. 

Tillegg: ... kan SK ekskludere fra AKP(m-1). Eksklusjon skal overprø
ves av neste landsmøte . 

Tillegg: SK kan delegere retten til å opprette, slå isaman eller nedlegge 
partiavdelingar til distriktsstyrer. 

Motforslag til vedtektskomiteens forslag 14: 
. . . Sentralkomiteen kan opprette nye partilag (partiavdeling) der alle 
medlemmer den første tida er kandidatmedlemmer eller som fra starten 
av har færre enn tre , vanlig.e medlemmer. Sentralkomiteen tar opp 
medlem i slike partilag inntil de har minst tre vanlige medlemmer og 
kan godkjennes som partilag (partiavdeling) med fulle rettigheter. 

r 
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«sentralkomiteen» erstattes med «distriktsstyret». 

«sentralkomiteen» erstattes med «sentralkomiteen eller distriktsstyret». 

«sentralkomiteen» kan endres til «sentral~omiteen kan i samråd m~d 
distriktsstyret ... » 

«sentralkomiteen» erstattes med «distriktsstyret, og sentralkomiteen 
der distriktsstyret ikke finnes ... » 

§ 14, femte avsnitt. 

Tillegg: Dersom forholdene gjør det nødvendig~ kan medlemsmøtet 
supplere eller ksifte ut styret i valgperioden. 

§15 
§ 15, første avsnitt . 

. . . og spiller en avgjørende rolle i å få massene til å kjempe for sosialis
men og partiets linjer i dagskampen. 

Tillegg: Grunnorganisasjonen spiller en avgjørende rolle i å utvikle 
partilinja på sitt felt. Uten grunnorganisasjoner som er nært knytta til 
massene vil ikke partiet kunne utvikle en korrekt linje for den politiske 
kampen. 

Punkt a) 

Inn noe om plikt til å hjelpe fram kvinnelige kadre. 

Punkt d) 

Punktet erstattes med: Arbeide for å bli leiande i klassekampen på det 
området faget prioriterer høgst. Legge stor vekt på å utvikle sjølvsten
dig arbeid. Direktiv må ikkje setjast i verk slavisk, men diskuterast 
grundig. Lag som meiner direktiv er feilaktige, må klage på dei. 

Siste setning erstattes med: Dersom flertallet i en grunnorganisasjon•er 
uenig i et direktiv fra den sentrale ledelse (DS) (SK) - skai.,pet gis an
ledning til å legge fram saka direkte for DS eller direkte for SK (el. SK
repr.) før direktivet trer i kraft. 
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.Punkt e) 

Tillegg i andre setning: 
Ta godt vare på alle medlemmer; inspirere og sikre at alle medlemmer 
deltar aktivt . . . ' 

Punkt f) 
Tillegg: Drive en aktivkritikk av ledende organer sin virksomhet. 

Punkt g) 

Punktet strykes . 

Endres til «Verve nye medlemmer» . Resten av punktet strykes. 

Erstattes med: Ta inn nye medlemmer og fostre og utvikle dem til gode 
kommunistiske ledere. Dersom et medlem er eller utvikler seg til å bli 
til skade for partiet, skal laget etter at andre metoder er prøvd, suspen
dere eller ekskludere medlemmet. 

Punktene a) - f) strykes og erstattes med: 
a) Fatte beslutninger på alle områder av lagets arbeid . Sikre at alle 
medlemmer deltar aktivt i lagets arbeid. Lede, kontrollere, rettleie og 
hjelpe medlemmene til å utføre partipliktene og sikre rettighetene deres 
slik de er fastlagt i vedtektene . Kritisere medlemmer som unndrar seg . 
partioppgaver og bryter partidisiplinen og om nødvendig ta disiplinære 
tiltak overfor dem. 
b) Aktivt sette ut i livet direktiver og vedtak og ethvert oppdra~ partiet 
pålegger partiet. Følge de politiske retningslinjene for arbeidet som er 
fastlagt i paragrafen om medlemmenes plikter og rettigheter. 
Sette seg grundig inn i de målsettingene som skal oppnås og de objekti
ve forholda, slik at gjennomføringa av direktiver., vedtak og oppdrag 
ikke blir blind og mekanisk., Lag som mener at direktiver er f~ilaktige, 
skal klage på dem og kreve forklaring: Direktiver skal likevel gjennom
føres så lenge de ikke er opphevd . 

Forslag til nye punkter. 

Arbeide for d,en sosiali'Stiske revolusjonen i Norge og støtte revolusjo
nære kamper i resten av verden. 

r 

Nytt punkt b): Utvikle partilinja i.sarilsvar med virkeligheten. Dette 

\ 
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gjelder spesielt på det politiske området og konkrete sted/felt avd~lin
ga organiserer folk på. 

Det føres inn et punkt om at avdelingene skal delta i intern debatt og 
demokratisk diskusjon for å fastlegge partiets linje, komme med for
slag og kritikk osv. 

Nytt pkt. l): Hjelpe ledelsen (DS/ SK) til å forbedre sin ledelse og de 
politiske linjene ved kritikk, råd, rapporter om hvordan arbeidet går 
og hvordan linjene må tillempes o.l. 

Vedtektskomiteens forslag til § 15: 
Grunnorganisasjonene forbinder partiet med massene og spiller en av
gjørende ·rolle i å få massene til å kjempe for partilinja. Uten politisk 
og organisatorisk sterke grunnorganisasjoner kan ikke partiet spille no
en ledende rolle i klassekampen. Sånne grunn.organisasjoper k1,1n bare 
finnes så lenge det rår en revolusjonær marxist-leninistisk stil i- partila
ga; der det er frisk debatt, der laget driver undersøkelser og studier, 
har nære kontakter med massene, gjør mange beslutninger og tar man
ge initiativer og handler i samsvar med partidisiplinen. Dersom partila
ga slutter å arbeide på denne måten, degenererer hele partiet. 

Partilag (partiavdeling) må følge disse retningslinjene: 
a) Arbeide for massenes kamp på sitt område. Ha nære kontakter med 
massene, lære av dem, sammenfatte deres meninger i samsvar med 
masselirija, støtte, utløse og lede kamper, utvikle poiitisk arbeid i brei 
målestokk og stor demokratisk diskusjon utafor partiet, spre revolu
sjonær politikk og kjempe mot revisjonismen. 
b) følge den demokratiske sentralismen og utvikle partidemokratiet. 
Dette betyr å: 
- aktivt sette i verk direktiver og vedtak og ethvert vedtak partiet på
legger laget. Vi er for aktiv og sjølstendig behandling av direktiv og 
mot blindt og slavisk arbeid. Lag som mener at direktiyer er feilaktige, 
skal klage på dem og kreve forklaring. Direktiver skal likevel gjennom
føres tross uenighet så lenge de ikke er opphevd. 
-utvikle det indre demokratiske livet i laget, utvikle demokratisk de
batt, fatte vedtak om lagets arbeid, lage vedtak og sende forslag til 
partiet, gjøre valg. 
~ innskjerpe pårtivedtektene, forsvare partiets enhet, kjempe mot 
splittelse og mot at partiet skifter farge . 
.:__ utvikle studier av forholda i Norge og verden og av marxismen
leninismen-Mao Zedongs tenkning. 
- drive kritikk og sjølkritikk, aktivt og uredd kritisere feil i partiet og 
partiledelsen. 
- kontrollere medlemmenes arbeid, hjelpe dem til å utføre oppgavene 
sine, kritisere medlemmer som unndrar seg partioppgavene sine. Om ® . . 
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nødvendig ta disiplinære tiltak. 
c) Ta inn nye medlemmer ,~kvitte seg med medlemmer" s-om viser seg å 
være ubrukelige eller skadelige for partiet, holde kontakt med partiets 
sympatisører. 
d) Beskytte partiet, den prqgressive bevegelsen, arbeidsfolk og demo
krater mot terror og spionasje .. 
e) Organisere og mobilisere medlemmer og sympatisører til et rege
lmessig og kraftig økonomisk støttearbeid til partiet. 

'§16 
Paragraf 16 strykes. 

Vedtektskomiteen foreslår fjerde avsnitt endret til: 
Stedslaget arbeider daglig for å iverksette partilinja under ledelse av 
partiavdelinga og etter samme retningslinjer som gjelder for partilag 
(partiavdeling). 

SJUENDE KAPinEL 
Vedtektskomiteens forslag til endring av § 17 og tillegg i . begynnelsen 
av§ 18: . . 
§ 17: AKP(m-l)s eiendom skal disponeres i samsvar med prinsippene . 
for den demokratiske sentralismen. 

Sentrale partiorganer, distriktsorganisasjoner eller grunnorganisasjo
ner i AKP(m-1) kan ikke skille. seg av med eller gjøre andre disposisjo
ner med eiendom som tilhører dem i strid med ledende organers vilje. 
Det samme gjelder enkeltpersoner som eier eiendom på vegne av par
tiet. 

Viktige endringer i disponeringen av slik eiendom skal all~id god
kjennes av ledende partiorganeL 

Sentralstyret i AKP(m-1) kan bestemme at eiendom skal overføres 
fra et partiorgan eller en grunnorganisasjon til seg selv eller til andre 
organer i partiet. , 

Ledende partiorganer skal regelemssig rapportere til partiets med-· 
lemmer om drifta av partiets 'eiendom. · 
§ 18: Enkeltpersoner som melder seg· ut av partiet plikter å tilbakeleve
re eiendom som de eier eller disponerer på vegne av partiet. 

Om en gruppe går ut av en grunnorganisasjon ... 

Forslag til" ny paragraf i kapitlet om partiet_s eiendom: 
På alle plan i partiet skal det føres regnskap. Dette er kassererens opp
gave. Regnskapet skal legges frain for henholdsvis landsmøte, di
striktsmøter' underdistriktsmøter og årsmøter i grunnorganisasjonene r 
til kontroll og godkjenning. · 
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AnENDE KAPinEL, 
KapitteLS: Partiets ungdomsorganisasjoner, utgår. 

§19 
Vedtektskomiteens forslag til§ 19: 
19. Rød Ungdom og Norges Kommunistiske studentforbund (NKS) er 
AKP(m-l)s politiske ungdomsorganisasjoner. Rød Ungdom og NKS er 
oppretta av AKP(m-1) for å kjempe for partiets politikk og for å vinne 
oppslutning om den kommunistiske bevegelsen blant den arbeidende 
og studerende ungdommen. De bygger p'å AKP(ni-l)s politiske linje og 
program og arbeider under ledelse av AKP(m-1) 

Parti~ts ungdomsforbund, Rød Ungdom og NKS, arbeider for å bli 
kommunistiske masseorganisasjoner. 

Rød Ungdom og NKS må arbeide for å bli ledende i ungdomsmasse
nes kamp. De må ha nær kontakt med ungdommen, lære av 'den, sam
menfatte ungdommens meninger, arbeide for interessene til arbeider
ungdommen · og den studerende ungdommen, støtte, utløse og lede 
ungdommens kamper. 

Rød Ungdom og NKS må utvikle studier av forholda i Norge og ver
den og av marxismen-leninismen-Mao Zedongs tenkning i og utafor si
ne organisasjoner. 

Samtidig som de kjemper for kommunismen blant ungdommen, for
bereder Rød Ungdom og NKS mange av medlemmene sine til å bli par
timedlemmer. 

§ 19 bør endres slik at den kort beskriver ungdomsforbundas oppgaver 
(blant ungdommen og ikke .overfor partiet). 

Tre første avsnitt erstattes med: RU og NKS er AKP(m-l)s politiske 
ungdomsorganisasjoner og arbeider under ledelse av AKP(m-1). 
AKP(m-l)s fremste oppgave i RU og NKS er å gjøre disse i stand til å 
bli kommunistiske masseorganisasjoner for ungdom. RU og NKS støt
ter partiets politikk der dette er slått fast i . ungdomsorganisasjonenes 
egne program og vedtekter. 

Andre avsnitt endres til: Partiets ungdomsforbund. Rød Ungdom og 
NKS, er kommunistiske masseorganisasjoner, og de skal derfor ikke 

· gjøre partiets vedtekter til sine. 

Tillegg i tredje avsnitt: ... RU og NKS støtter opp om partiets politikk 
på de områdene hvor dette er slått fast i ungdomsorganisasjonenes eg
ne program. Ungdomsorg. kan ikke føre fram politikk som motarbei-

® Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2017



der partiets politikk, men d~e kan la være å ta stilling til enkelte saker i 
partiets program . 

Femte avsnitt erstattes med: Partiets ungdomsforbund, RU og NKS, 
har disse oppgavene: å gå i spissen for ungdommens interesser, utvikle 
ungdomspolitikk, sette denne ut i livet. Å være et redskap for å sette 
partiets linje ut i livet, være en skole og et reservoar for nye partimed
lemmer. 

. §20 
§ 20 strykes. 

Første avsnitt og siste linje strykes. 

Første avsnitt endres til: 
Sentralstyrene i RU og NKS er underordnet SKog AKP(m-1). Alle par
timedlemmer i RU og NKS er underlagt partiets demokratiske sentra-
lisme. · 

Forslag til tillegg fra vedtektskomite, ,11ytt avsnitt tre): 
Rød Ungddm og NKS har rett til å delta i diskusjoner om partiets poli
tikk i spørsmål som angår hele den kommunistiske bevegelsen i Norge. 

Endringsforslag til vedtektskomiteens forslag : 
Hovedregelen er at RU og NKS har rett til å delta i diskusjoner om 
partiets politikk i spørsmål som angår hele den kommunistiske bevegel
sen i Norge. Dersom spesielle sikkerhetsmessige forhold skulle tilsi noe 
annet, avgjør sentralkomiteen hva som skal holdes parti-internt. 

Det må vedtektsfestes at NKS/ RU har rett til å delta i viktige interne 
diskusjoner i partiet, og skal velge delegater, representanter til alle be
sluttende organer i partiet etter et bestemt forholdstall der de sjølsagt 
må være i mindretall og ikke få representasjon etter medlemstall, men 
må være sikra at deres syn kommer fram til partiledelser på alle plan. 

§21 

Forslag til tillegg fra vedtekts~omiteen (nytt andre avsnitt): 
AKP(m-1) har plikt til å arbeide for å utvikle Rød Ungdoms og NKS' 
politiske sjølstendighet og demokratiet i ungdomsforbundene, og til å 
sikre dem mulighet til å innvirke på utforminga av partiets linje gjen
nom demokratiske diskusjoner i ungdomsforbundene og mellom ung-r 
domsforbundene og partiet. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2017



Forslag til tillegg etter første avsnitt : 
Partiet har plikt ti_! å slåss imot alle tendenser til sjøl å overta ledelsen i 
RU og NKS. Partiet har plikt til å utvikle sjølstendige ledere på alle 
plan i ungdomsforbunda. · 

Forslag til endring i siste avsnitt, andre setning: 
Stryk ordet «rettmessig» slik at den setningen blir: AKP(m-1) må høre 
på kritikk fra RU og NKS, sjøl oppsøke og innsamle slik kritikk, slå 
ned på alle tendenser til å undertrykke og avvise kritikk. 

NIENDE KAPinEL 
Kapittel 9 endres til: 
§ 22. Som to første avsnitt i den nåværende § 22. 
§ 23: Der det arbeider flere partimedlemmer, skal de, hvis forholdene 
ligger til rette for det, samordne arbeidet. De har ansvaret for å utvikle 
partiet på den enkelte masseorganisasjonens område. I viktige spørs
mål skal partimedlemmene opptre samlet utad etter demokratiske dis
kusjoner seg imellom, og ikke slik at enkeltpersoner tar avgjørelsen. 
De skal velge en formann til å lede det samla arbeidet, eller formannen 
kan også utpekes av ledende partiorgan. Partimedlemmene skal arbei
de etter disse retningslinjene: 
a) Partimedlemmene skal alltid tjene det store flertallet av medlemmer 
i organisasjonen, utvikle nære forbindelser med dem, lære av dem, 
forsvare deres interesser, kjempe aktivt for deres rettferdige krav, gå 
sammen med dem om å forsvare og utvikle medlemsdemokratiet i mas
seorganisasjonene og bekjempe byråkrati og pampevesen som undert
rykker de store massene av medlemmer i dem og allment arbeide aktivt 
for å forene seg med det store flertallet av medlemmer i masseorganisa
sjonene. 
b) Partimedlemmer skal arbeide på grunnlag av partiets politikk og 
forsøke å vinne tilslutning for dem blant medlemmene i organisasjo
nen. Der det er strid mellom partiets linje og det som medlemmene i en 
masseorganisasjon vedtar, skal AKPs medlemmer innrette seg etter dis- · 
se demokratisk fattede vedtak i organisasjonen. Samtidig må de bevare 
sin politiske sjølstendighet og ikke miste partiets politikk av syne. I en
kelte tilfeller, dersom et vedtak er direkte skadelig for arbeiderklassens 
og folkets interesser, vil det kunne bli nødvendig å reservere seg over
for vedtaket, f.eks . ved å nedlegge sitt tillitsverv. 

Kapittel 9 endres til: 
§ 22. Som to første avsnitt i nåværende § 22. 
§ 23 . Arbeidet andre organisasjoner skal drives etter følgende ret
ningslinjer: 
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a) Partimedlemmene skal alltid tjene det store flertallet av medlemmer 
i organisasjonen, utvikle ~ære forbindelser med deni, lære av dem , 
forsvare deres interesser, kjempe aktivt for deres rettferdige krav, gå 
sammen med dem om å forsvare og utvikle medlemsdemokratiet i mas
seorganisasjonene og bekjempe byråkrati og pampevesen. 
b) Der det arbeider flere partimedlemmer, skal de, når forholdene lig
ger til rette for det, i størst mulig grad samordne arbeidet og avgjØre 
viktige spørsmål gjennom demokratiske diskusjoner, og deretter, når 
den politiske linja er fastlagt, opptre enhetlig utad. De skal. velge en · 
formann til å lede arbeidet, eller formannen kan utpekes av ledende 
partior&an. 
c) Partimedlemmer som arbeider i andre organisasjoner skal utvikle 
partiets politikk på den enkelte masseorganisasjons område og forsøke 
å vinne tilslutning for dem blant medlemmene i organisasjonen. 

Det vil kunne oppstå forskjellige situasjoner der partiet ikke vinner 
flertallet av organisasjonens medlemmer for sin politiske linje i en sak. 
I enkelte tilfeller, dersom et vedtak er direkte skadelig for arbeiderklas
sens og folkets interesser, vil det kunne bli nødvend}g å reservere seg 
overfor vedtaket, f.eks. ved å nedlegge sitt tillitsverv. 

Partimedlemmene må alltid bevare sin politiske sjølstendighet og ik
ke miste partiets politikk av syne. 
d) Partimedlemmene har ret! til å kreve hjelp fra partiet i sitt arbeid . 

§22 
Forslag til endring av § 22: 
AKP,m-1) oppfordrer sine medlemmer til å delta i masseorganisasjoner 
for å kjempe lojalt for arbeiderklassens og folkets langsiktige og kort
siktige interesser der. Partimedlemmene oppfordres også til å delta i 
andre organisasjoner der dette er i folkets interesser: 

Partiet kan bare vinne tillit fra folket når partimedlemmene er ivrige 
i masseorganisasjonene, har respekt for folk og er lojale overfor fron
tens 'demokrati. 

Medlemskap i organisasjoner, tillitsverv eller deltakelse i yms~ utvalg 
og komiteer utafor partiet b~r diskuteres med partiets organer, så ka
deren kan få råd og partiet kan vurdere om han skal settt; inn kreftene 
her. Partiet kan godkjenne eller avvise at kaderen blir medlem i de for
skjellige organisasjoner . 

Partimedlemmer som arbeider i andre organisasjoner har krav på 
' veiledning og skal diskutere med partiets organer på sitt plan, for å 
kunne utføre frontarbeidet på best mulig måte. Partimedlemmer som 
veileder front~aderen, har plikt til å sette seg inn i frontens arbeidsom
råde, plattform, situasjon lokalt osv. En bør tilstrebe at en som veile
der sjøl deltar i fronten: Dersom det kommer til uenighet mellom r 

frontkaderen og hans/ hennes partiorg1u'lisasjorr bør kaderen kunne ta 
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opp motsigelsene med høyere organer før hun / han setter ting ut i livet 
i fronten. 

Partiet bør bare gi sine frontkadre direktiv etter grundige undersø
kelser. 

§ 22 strykes. 

Andre avsnitt og siste setning i tredje avsnitt strykes. 

Andre avsnitt endres slik: 
Medlemskap i organisasjoner, tillitsverv eller deltagelse i ymse utvalg 
og komiteer utenfor partiet skal alltid vurderes av partiets organer, og 
kan godkjennes eller avvises. 

Inn et pkt. om at partiet ikke har rett til å krenke demokratiet i fron
ten. 

Tillegg til tredje avsnitt: 
Partimedlemmer som arbeider i andre organisasjoner plikter å jobbe 
hardt for å utvikle et levende demokrati i organisasjonen og sjøl gå i 
spissen med å vise en demokratisk stil og respektere flertallsavgjørel
ser. 

§23 
Vedtektskomiteens forslag til § 23 : 
Der det arbeider flere partimedlemmer, skal de samordne arbeidet, av
gjøre ... viktige spørsmål gjennom demokratiske diskusjoner ( ... ), og 
utad følge den fastlagte linja. De skal velge en formann til å lede det 
samla arbeidet, eller formannen kan også utpekes av ledende partior
gan. Partimedlemmene skal arbeide etter disse retningslinjene: 
a) Partimedlemmene skal alltid tjene det store flertallet av medlemmer 
i den andre organisasjonen, utvikle nære forbindelser med dem, lære 
av dem, forsvare deres interesser, kjempe aktivt for deres rettferdige 
krav. De må gå sammen med dem om å kjempe for å forsvare og ut
vikle medlemsdemokratiet i masseorganisasjonene og bekjempe byråk
rati, pampevesen og kuppmakeri som undertrykker de store ma~sene 
av medlemmer. 
b) Partimedlemmene skal arbeide på grunnlag av partilinja for å sette 

. den ut i livet så godt som mulig. De skal bevare sin politiske sjølsten
dighet og ikke miste partiets politikk av syne. 

Første setning endres til: 
... Der det arbeider flere partimedlemmer skal de samordne arbeidet 
etter godkjenning av DS _eller høyere organ . .. 
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§ 23 bør få en slik utforming <ett distriktsstyret , evt. SK, avgjør hvilk·e 
fraksjoner som skal fungere og sørger for at det avsettes kadre til leve-
dyktige fraksjonsledelser . · 

ANDRE FORSLAG 
Partiet må fortsatt ha en sentralkomite, og ikke et sentralstyre el.lign. 

Vedtektene må ha en paragraf om hva partilinje er for noe. Hvem som 
kan vedta hva som er partilinje. 

Ny paragraf: 
Når vedtaksføre organ har gjort vedtak, så er 'dette partilinja. Disse 
IC, LM og DSer i distriktene._ 

Vedtektene må få en paragraf som sier noe om rettighetene til mindre
tallet og om mulighetene til de om å føre diskusjon. 

Vedtektene bør inneholde setninger som forplikter ledelsen på alle plan 
til å ta spesielt hensyn ti l at mindretallets syn kommer fram, spesielle 
tiltak for å sikre diskusjon. -

Den interne partipressa skal prioriteres høyt. Den interne pa~tipressa 
har ansvar for å få igang debatt rundt viktige spørsmål som det finnes 
uenigheter på. Alle medlemmer har krav på spalteplass for inntil 2000 . 
ord. Også lengre innlegg skal få plass hvis redaksjonen vurderer det 
viktig nok. 

Omtrent følgend~ føres inn i kap. 4, 5 og 6; evt. § 17: 
Regnskap og budsjett skal legges fram minst en gang pr. år. Dette bør 
skje i forbindelse med arsmøtet. Det skal også legges fram rapport 
over forvaltning av evt. annen partieiendom. Regn~'kap og rapporter 
skal legges fram slik at det blir r~elle muligheter for demokratisk kon-
troll. ' 

Det bør opnast adgang for SK å oppretta «Regionstyrer» (f.eks. Vest
landsstyre). Dette både for å vera organisert for krig og for å redusera 
talet på kader i DS og UDS. 

SK har rett til å endre vedtektene under illegalitet og krig, for ·å beskyt
te og bevare partiet bes~ mulig. 

Funksjon og myndighet til landskonferanser og måten delegater velges 
(utpekes) på, må inn i vedtektene. r 
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Vedtektene bør åpne for linjeskifter på grunnlag av demokratisk be
handling f.eks. ved uravstemninger. 

Forslag til nytt kapittel 10, § 24 (erstatter tilsvarende avsnitt i §§ 2, 4, 5 
og 7): 
AKP(m-l)s vedtekter er utforma utfra de fredelige, borgedig
demokratiske forholda som for tida råder i Norge. Dersom det innfø
res fascisme i landet eller vi kommer i krig med en utenlandsk angri
per, kan de sjølsagt ikke gjelde helt og fullt. De grunnleggende prinsip
pene og ideene som vedtektene uttrykker, vil stå fast. Men i en så 
skjerpa situasjon vil kravene til absolutt enhetlighet skjerpes, normal 
demokratisk kommunikasjon kan bryte sammen, krava til illegalitet 
blir ekstremt skjerpa, og ledelsen må i langt større grad ta avgjørelser 
på ege_n hånd. Da kan sentralkomiteen vedta å sette deler av vedtektene 
midlertidig ut av spill. F.eks. kan partiet omorganiseres ovenfra, eksk
lusjonsretten kan utvides, årsmøter og landsmøter kan utsettes på ube
stemt tid. Når forholda igjen tillater det, vedtar sentralstyret at vedtek
tene gjelder uavkorta. 

Forslag til endring av strukturen i vedtektene: 
Første kapittel som nå. 
Andre kapittel: Partiets organisasjonsprinsipper .. 
Ny paragraf: l 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Nåværende paragraf: 5 
8 
9 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
l 
2 
3 
4 
6 

Fra sjuende kapittel og utover som nå. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2017




