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I. MELDING OM PARTIØKONOM IEN TIL ALLE PARTIST YRER OG PARTIMEDLEMMER. 

Pertiøkonomien er inne i ei al vorlig økonomisk krise. Problemene er 

slik at de på kort sikt truer en eller flere av partibedr iftene med 

å gå konk urs. Gjennomføringa av den nye partiplanen er ogs å trua. 

Alvoret i s i tuasjonen er sånn at det trengs ei kraftig opp

prioriter i ng av økonomisk arbei d i hele part iet. 

SKAU HAR HOVEDANSVARET. 

SKAU tar sjøl på seg ansvaret for at den økonomiske kris a har opp

stått. Den er e t resultat av et langvarig avvik i det økonomiske 

arbeidet. Vi er først nylig blitt klar ove r omfanget av de økonomiske 

problemene, og derfor kommer mottiltaka våre seint. Sjøl om det kan 

ha vært sviktende informasjoner til oss fra ulike organer, e r det 

igjen SKAU som må ta ansvaret for at kontrollen vår ikke er b e dre. 

De n grunnleggende fei l en i det økonomiske arbeidet har vært a v 

ultra-"venstre"- karakter. Vi har overvurdert de økonomiske 

resurssene og undervurdert vanskeneo Derfor har vi gått til raskere 

investeringer enn det har vært grunnlag for og tatt for lite 

a lvorlig på å sikre inntektene. En forklaring på at det har tatt 

så lang tid for oss å innse problemene er at vi har liten erfaring 

med en så omfattende økonomisk virksomhet som den samla bevegelsen 

hittil er blitt. Men ho ve dårsaken ligger i revisjonistiske avvi k i 

form av subjektivisme : dårlige undersøkelser, urealistiske kalkyler, 

ufullstendige budsjetter pluss overadministrasjon og for rask 

investering. 

Økonomien er heller ikke gitt noen plass i partiplanen, med unntak 

av KK som er gitt høy prioritet. Dette er en subjektivistisk feil 

av samme type som undervurderinga av KK i forrige partiplan, dvs. 

å ikke planlegge i s a msvar med virkeligheten . Vi må de rfor komme 

tilbake til ei ny vurdering av økonomiarbeidets plas s i partiplanen. 

FEIL I HELE PARTIET. 

Når vi har klargjort at hovedkilden til feila ligger i SKAU, må vi 

slå fast at det eksisterer tilsvarende avvik i mange partiorgan e r . 

Mange distrikter driver dårlig økonomisk arbeid, partikamerater som 

arbeider i frontorganisasjoner har fremma en stil med sløsing i 

disse organisasjonene, slik at de ofte ikke kan betale ting de 

t ry kker. Det samme gjelder ulike kampanjer som vi deltar i. Man ge 

lag og distrikter somler med kontigenten. Disse forholda har bidratt 

t il å s kjerpe den øko nomiske krisa. 
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KLASSEKAMPEN ER TRUA. 

Inntektene til partiavisa dekker ikke utgiftene til å produsere den. 

Avisa har et galloperende underskudd og akutt mangel på drifts

midler. Dette truer avisa med konkurs. 

Årsakene til dette går tilba~ til da avisa gikk over til A bli 

dagsavis. Når dagsavisa var starte, var den i virkeligheten ei stor 

oppgave som måtte kreve mye arbeid av hele partiet. Trass i dett e 

ble KK ikke gitt noen plass i den forrige partiplanen. Istedet mista 

avisa snert menge abbonenter, samtidig som løssalget felt praktisk 

telt helt sammen, Når problemene begynte å melde seg, ble avisa 

fortsatt ikke gitt noen plass på planen og de tiltakene som ble 

iverksatt var helt utilstrekkelige og lite effektive. først unde r 

den nye planen er avisarbeidet igjen gitt den nødvendige plassen. 

Dette gjør at ikke bare planene om å forbedre avisa, men sjølve 

utgivelsen av dagsavisa nå er i faresonen. 

Et tilbakeslag for KK vil være et stort politisk tilbakeslag for 

hele partiet. Det vil være et tilbakeslag for partiets innflytelse 

på nær sagt alle områder; i arbeiderklassen, i kampen mot sosial-· 

imperialismen, blant kulturarbeiderne, blant samene og på alle andre 

områder der avisa idag er et uunnværlig redskap for å spre partiets 

politikk og innflytelse. 

STORE PROBLEMER I OKTOBER. 

Partiforlaget Oktober er også trua med konkurs. Gjelda til forlage t 

øker, og det vil gå med underskudd for inneværende år. 

Antallet utgivelser på Oktober har økt betydelig de par siste åra. 

På den andre sida har salget det siste året vært for nedadgående 

i forhold til produksjonen. Arbeidet med å oversette og utgi 

marxismen-leninismens klassikere på norsk har vært og er fortsatt 

et stort økonomisk løft for forlaget, som i første omgan g ikke har 

gitt inntekter. Innsamlinga til Oktober gjorde det mulig for oss 

overhodet å sette igang med et så omfattende prosjekt. Store deler 

av innsamlinga er også investert i å gjøre den store klassiker

utgivelsen produksjonsteknisk mulig. Men fordi andre sider ved 

forlagets virksomhet har gått dårlig, har det ikke vært mulig for 

forlaget å investere som forutsatt. Samtidig krever gjennomføringa 

av klassikerplanen at Oktobers øvrige produksjon er ·med å finansie re 

arbeidet. Resultatet er at det idag ikke fins økonomisk dekning fo r 

å fortsette klassiker-utgivelsen etter planen. 

Et tilbakeslag for klassiker-utgivelsene vil være et stort tilbake

slag bl.a. i arbeidet for å ruste opp partimedlemmene og sympatis ør

ene av partiet teoretis k og politisk til å .kunne orientere seg 

• 
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sjølstendig og kjempe under en sosialimperialistisk okkupasjon. 

De økonomiske problemene i KK og Oktober forplanter seg også til 

trykkeriet, som i sin tur trues. Konkurs i trykkeriet kan oppstå 

bå de som re s ultat av underskudd i KK og Oktober. Dersom vi klarer 

' å rette opp KKs økonomi, men ikke Oktober, kan resultatet likevel 

bli katas t r ofalt for begge . 

PARTI ØKONOMIEN . 

fondsoppbygginga sentralt i partiet er idag ikke slik at den gir 

rom for å g j ennomføre viktige investeringer av s trategisk betydnin g 

under den nåværende partiplanen. 

Kontigente n er den inntektskilden som både skal finansiere den 

daglige drifta av partiet og gi midler som kan avsettes til fonds . 

Det er nå en tendens at gjennomsnittlig kontigent pr. medlem går 

ned. Dette henger sjølsagt kanskje sammen med at partimedæemmene 

som folk flest har fått dårligere råd. Men samtidig blir driften a v 

partiet dyrere i takt med prisstiginga i samfunnet. Idag er også 

et stort beløp av kontigenten for andre termin ikke innbetalt, og 

det er også kontigent utestående for første termin i år. Dette bidrar 

til at det nå ikke fins sent r ale midler til å gjennomføre viktige 

oppgaver under denne planen. 

Dersom v i ikke klarer å endre situasjonen, vil partiplanen ikke bare 

være trua av pengemangel, men av at planen som helhet kan bli kull

kasta av de enorme problemene ei aksellrerende økonomisk krise vil 

føre med seg. 

HARDE TILTAK ER NØDVENDIG. 

Krisa i partiøkonomien truer med å undergrave de store resultatene 

partiet har oppnådd på økonomiens område de siste åra. Den truer 

partiets politiske innflytelse og den truer med å sette den 

strategiske utviklinga av partiet tilbake med ett eller flere år . 

V'i legger derfor fram problemene for hele partiet, slik at vi kan 

løse dem i fellesskap. Den økonomisk~ krisa i partibedriftene er 

et tilbakeslag for oss. Av strategiske grunner hadde vi hatt god 

bruk for å sette inn store krefter på å løse andre oppgaver enn 

pengeinnsamling. Dette kommer avgjort til å sette oss en del tilbake 

i utviklinga av partiet. Men vår innstilling er at vi må prøve å 

gjøre krisa så kortvarig som mulig for igjen å kunne gå på andre 

oppgaver. Vi ønsker ikke å komme i en slik situasjon at størstedelen 

av kreftene på lang sikt bindes til å holde hjula igang økonomisk . 

Men for å komme på offensiven igjen må vi først sette alt inn på 

å hindre at KK og Oktober går konkurs. Den medesinen vi går inn f or 
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er bitter og den kommer til å svi. Me n a lternative t e r at vi setter 

partiet og arbeiderklassen flere år tilbake. 

Vår appell om innsamling og økt økonomisk innsats kommer dessuten 

i ei økonomisk krisetid der flertallet av partimedlemmene allerede 

har fått senka kjøpekraft. Dette er vi klar over, og vi ønsker ikk e 

å bagatellisere dette problemet. Men vi må oppfordre e n hv er til å 

yte det maksimale ut fra sin egen evne og bidra til at KKs og 

Oktobers venner utafor partiet også hjelper oss. 

NØDVENDIG MED FULL ENHET OM OPPGAVENE. 

Den økonomiske krisa som har oppstått gir sjølsagt et sterkt grun n

lag for kri t ikk av SKAUs arbeid, og den kritikken bør ogs å komme 

fram. Men slik situasjonen er oppfordrer vi alle kameratene til å 

kaste kreftene inn i løsinga av de økonomiske oppgavene. Det tren gs 

at partiet står samla som aldri før så vi kommer over kneika . Når 

det er gjort, har vi tid til å drive kritikk og sjølkritikk og 

sammenfatte erfaringer fra de feila som er gjort så vi kan unn gå 

f eil i framtida. En slik diskusjon er en naturlig del av landsmøte

forberedelsene neste år. 

DE UMIDDELBARE OPPGAVENE. 

for å ri av de mest overhengende problemene trengs det at vi ras kt 

og effektivt setter iverk en rekke tiltak. Særskilt gj e lder det å 

- sikre at KK-kampanjen går bra og at vi klarer målsettingens både 

for løssalg og abbonementsverving. 

- oppfylle målsettingens for "Handslag til Klassekampen" med mål

setting på en og en halv million innen 18. februar -79. 

- øke salget av Oktober-bøker drastisk, og 

sikre at all utestående kontigent raskt blir betalt inn og at 

kontigentinntektene begynner å øke igjen. 

Dette vil ikke løse krisa i partiøkonomien, men det vil hindre 

ko n kurser i nær framtid. 

Disse tiltakene ville være helt urealistiske dersom de ikke bl e 

fulgt opp med at økonomiarbeidet blir gitt den plassen i partiplan en 

s om forholda krever. SKAU har derfor vedtatt at innsamling og 

økonomisk arbeid skal være den tredje viktigste oppgava i denne 

fasen av partiplanen, etter arbeiderklassen og krisa og etter 

KK-kampanjen, men overordna alle andre oppgaver. 

Lag a og distriktsstyrene må gjøre de endringene i sine planer s om 

fo r holda nå krever. Vi oppfordrer alle styrer, lag og -partimedl e mmer 

til å ta problemene alvorlig og bidra til ~ bringe de umiddelbare 
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II. DIREKTIV TIL ALLE DISTRIKTS- OG LAGSSTYRER OM OMPRIORIT ERING 
AV OPPGAVENE I PERIODEN FRAM TIL MIDTEN AV MARS . 

På hakgrunn av de forholda som er gjort rede for i melding om 

partiøkon omien, har SKALl vedtatt å endre prioriteringa av oppgavene 

i fase en av partiplanen. 

Hensikten med endringene er å lette arbeidspresset i laga, sikre 

gjennomførin ga av KK-kampanjen og skape rom for å drive økonomisk 

arbeid. 

- Hov edoppgava er fortsatt arbeidet i arbeiderklassen og kampen mot 

krisa. Untatt fra dette er boliglaga, som normalt skal ha 

KK-kampa njP:I som hovedoppgave. r forhold til arbeidsplasslaga 

vil boliglaga spille en mindre viktig rolle i arbeidet med hoved

oppgava, mens de vil spille en svært viktig rolle i arbeidet med 

KK-kampanjeno Derfor er en annen hovedprioritering gjort gjeldende 

for boliglaga enn for andre partilag. 

- Den nest viktigste oppgava er fortsatt KK-kampanjeno Kampanjen 

h~r avgjørende betydning for mulighetene til å bringe partiet ut 

av det akonomiske uføret det er i. Krisa i partiøkonomien bare 

understrek er viktigheten av KK-kampanjeno Lag som har gitt 

KK-kampan jen lav prioritet må derfor vurdere å priorit ere den opp. 

- Innsamling og økonomisk arbeid erstatter ungdomsarbeid som den 

tredje viktigste oppgava i denne fasen. Uten denne priori teringa 

vil målsettingens for de økonomiske oppgavene (se eget direktiv) 

være helt urealsitiske. SKAU innser .også at de økonomiske 

målsettin gens som er gitt i tidligere direktiv har vært urealistiske, 

fordi de ikke har vært fulgt opp med ei høy prioriterin g av økonomi

arbeidet . For boliglaga er innsamling og økonomisk arbe id den nest 

viktigste oppgava. 

- Ungdomsa rbeidet og anti-imperialistisk arbeid går ut. SKAU vil 

komme tilbake til å vurdere disse oppgavenes plass i partiplanen. 

- Landskon feransen om militærpolitikken, som er varsla til tidlig 

i -79, er utsatt. Grunnen er at konferansen vil kreve svært mye 

arbeid sentralt. Dette er nå skjøvet til fordel for arbeid for å 

redde KK og rette opp partiøkonomien. Lagsbehandlinga av militær

politi kken er opprettholdt som ei oppgave i denne fasen , men med 

lengre frist. 

- Lagsmøtet om sikkerheten er også opprettholdt som ei oppgave i 

denne fasen. Grunnen til dette er bl.a. det forestående kommune

valget, som gjør det svært vanskelig å utsette den. Men også her 

gis det lengre frist. 
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~ Målsett i n gen e for i nnsamling av streikestøtt e er skjært ned. 

De har ti l nå vært svært høye, og man ge l ag har ikke klart dem trass 
• 

i hard t arbeid. Ut fra at den økonomis ke situasjonen i den pågående 

s t reik en synes å ha bedra seg, er det likevel f orsvarlig å gjøre 

ei sån n nedskjæring. Laga må jobbe for å dekke de nye målsettingene 

gjennom innsamling blant massene. Nye målset tinger er vedlagt. 

- Behandlinga av den interna s j onale resolusjon en e r ikke utsatt. 

Det er SKAUs oppfatning at vi i k ke kan vente me d at hele partiet 

tar standpunkt til de ytterst viktige spørsmåla som resolusjonen 

t a r opp. 

Dire kt iv. 

A) Al l e medlemmer skal snarest gj øres kjent med s ituasjonen i parti

øk onomien. Mel~inga om partiøkonomien skal l e ses o pp på første møte 

i al le partistyrer og partilag. 

Fø r ste lagsmøte i alle partila g s kal behandl e melding om parti

økonom ienr direktiv om omprioritering a v opp ga v ene og direktiv om 

de ø kon omiske oppgavene. 

B) følg e nde hovedpriorit ering g jelder fo r f ase en av partiplanen, 

dvs . fram til midten av mars. 

1. Arbeiderklas s en o g kris a . 2. KK-kampanjen. 3. Innsamling og 

økonomisk a rb e i d . 

Alle distriktsstyr er o g lag må g j øre ei tilsvaren de omprior i ter ing 

av a rbe idet sitt. Det betyr ik ke at alle lokale planer ska l br inges 

i sams var med den sentra l e planen . Hensikten er at de økonomiske 

opp gav e ne ska l bl i gitt den plassen forholda krever i alle styr er 

og l ag . 

Følgende s ærprioritering gj elder f or boliglag der ikk e særskilte 

for hold gjør annen prior iteri ng n ødvendig. 

1. KK- kampanjen. 2. Inns am l i n g o g øk onomisk arbeid . 3. Ka mpen mot 

krisa med vekt på boligdyrtida og arbeidet i boligorganis a sjonene. 

C) Andre oppgaver som må l øses i perioden og som er obliga toriske 

for all e partila g. 

- ~~E1!2!~~~~j2~~~-2~-2~~-!~1~E~~~i2~~!~-E~~2!~~j~~~~ · 

Resolus jonen skal behan dles in nen j u l i samsvar med dire kt iv gitt 

i oktober. Det skal leveres rapport f ra møtet som inneholder 

avstemnin gsres ultatet med s temme t all og kort referat. 

- ~~E1!2!~~~~j~~~~-~~-~!!!~!EE2!~~!~~~~· 
Møtet skal behandl e forslag til teser om militærpolitikke n , som er 

utkas t til vedtak på lands kon f e ransen. fors l aget blir s e ndt ut Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016
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seinest i første ordinære utsendin g . fris t for å a vhol de møtet er 

1. februar. Det skal leveres rappor t f ra møt e t. 

- ~~~!!!~g~~~!~-~~-~!~~~E~~~~~· 

Møtete skal behandle instruks vedlagt siste Tf og instruks er s om 

blir gitt muntlig på møtet. Alle lag skal ha innleder fra DS eller 

SK og tidspunkt for møte t må avtales. Diskusjonsopplegg for møtet 

er gitt i oktober-direktivene. frist for å avholde møtet er 1, mars. 

(Lag som alt har av holdt møtet med innleder fra DS eller SK s e r 

sjølsagt bort fra dette.) 

- ~~E!!~!~~~~j~~-~~-1~-~~~:!!~i~-~9-~~~~~~~!9~-l~~~!:!~E~~E~~~!~~~· 

Opplegget for møtet blir gitt i første ordinære utsending sammen med 

direktiv om 1. mai. frist for å avholde møtet er 1, mars. 

Direktiv blir gitt i f ørste ordinære utsending. 

Ill. DIREKTIV TIL ALLE DISTRIKTS- OG LAGSSTYRER OM DE ØKONOMISKE 

OPPGAVENE. 

Dette direktivet sammenfatter og erstatter tidligere direktiver som 

er gitt om økonomis k arbeid i høst. Dette gjelder direktiv om 

"Handslag til Klassekampen" og direktiv om kontigentkampanje, begge 

gitt i oktober. 

Alle partistyrer må behandle direktivet ved første anledning og 

sette iverk de tiltaka i direktivet som gjelder for dem. 

Direktivet skal behandles på førstkommende lagsmøte, sammen med 

melding om partiøkonomien og direktiv om omprioritering av oppgavene. 

A) HANDSLAG TIL KLASSEKAMPEN. 

Handslag-innsamlinga er den overordna og viktigste innsamlinga i 

denne fasen. Formålet med innsamlinga er å dekke KKs underskudd 

i de nærmeste månedene og avverge den kortsiktige konk urs-truselen . 

Målsettinga er som oppgitt før å samle inn en og en halv million 

kroner innen 18. februar 1979. Av dette trengs det at en million 

er samla inn innen nyttår og mest mulig innen 1. desember. En rask 

oppstarting på innsamlinga er helt nødvendigo På helt kort sikt 

er dette hovedtiltaket fo r å skaffe os s pusterom. 

Målsettinga for distr i ktet/laget e r som oppgitt før. 

1. Innsamlinga ska l tas opp særskilt på førstkommende lagsmøte 

som behandler partiøkonomien. Medlemm e n e må oppfordres til straks 
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eller meget raskt å gi en stor engangssum. Tidsfristene må være 

knappe, fra et par dager til ei uke, og pengene betales inn uten 

opphold. 

2. Medlemmene må oppfordres til å binde seg til å betale faste 

månedlige bidrag mens innsamlinga pågår, dvs for desember, januar 

og februar. 

3. Sympatisører og venner av partiet og avisa må oppfordres til 

å gi bidrag. Vi må åpent forklare dem ~t avisa har store økonomiske 

problemer som truer utgivelsen som dagsavis og oppfordre dem til 

å bidra til at dette ikke skjer. Bl.a. kan vi oppfordre dem til 

å gi av den skattefri lønninga før jul. 

4. I flest mulig byer bør det være julemesser til inntekt for KK 

i desember. Det bør her stilles høye målsettinger, og messene bør 

fungere mest mulig likt sommerleir-innsamlingene. Se vedlegg. 

B) PRIORITERING AV INNSAMLINGER. 

For å rydde plass til Handslag-innsamlinga i det "villniset" av 

sentrale og lokale innsamlinger som pågår, gis f~lgende retnings

linjer. 

- Handslag til Klassekampen er den viktigste innsamlinga for hele 

partiet og alle partimedlemmer. 

- Laga må dessuten jobbe for å fylle målsettingens for streikestøtte. 

Det må legges stor vekt på å samle inn bidrag fra massene. 

- Partimedlemmer i KF må mobilisere ikke-partimedlemmer i fronten 

til å drive KFs innsamling. Handslag er den viktigste innsamlinga 

for partimedlemmer i KF som for andre partimedlemmer. 

- Med unntak av Hordaland, skal innsamling til Bryhn-saka ikke 

prioriteres. 

!nnsamlinga til sommerleir-fondet er stappa inntil videre . 

- Alle andre innsamlinger prioriteres ned til et minimum. Lokale 

innsamlinger utsettes så langt dette er mulig. 

C) SALG AV OKTOBER-BØKER. 

For å øke salget av Oktober-bøker iverksettes følgende tiltak. 

1. Alle partilag skal sette i sving lagskassereren med å selge 

Oktober-bøker på lagsmøtene. På denne måten når forlaget breiere ut 

og kan tilby bøker til langt flere enn de som normalt oppsøker 

bokhandlene. Lit~eratur-sålg i laga er en god stil som vi må 

innarbeide. 

Salget drives ved hjelp av bestillingslister. KK kommer til å trykke 
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bestillingsliste o g retnin gslinjer for bestillin g til bru k for 

lagskassereren. Bestillingslista brukes slik at kassereren t ar opp 

bestilling på bøker på lagsmøte og tar mot penger. Han skaffer så 

de bestilte bøkene, enten i den lokale bokhandlen eller hos 

kommisjonæren, eller gjennom bestilling direkte til forlaget. 

Bestillinger til forlaget blir sendt ut i oppkrav. (Der det bare 

er ett lag på plassen som har kommisjonær, er det naturlig at 

kommisjonæren tar denne jobben i laget.) 

2. Alle Oktober-butikker og kommisjonærer skal jobbe for å øke 

salget kraftig før jul, med sikte på å øke innbetalinga til fo rlaget . 

Målsettinger for innbetaling er gitt i vedlagt instruks for 

bokhandlene o g for kommisjonærene i instruks som går direkte ti l 

dem. 

3. Distrikts- og lagsstyrer som har ansvar for bokhandel eller 

kommisjonær, må gå gjennom og diskutere denne instruksen med de 

eller den kameraten som jobber med Oktober og gi hjelp til å legge 

opp salgsplaner, salgsmålsettinger og andre nødvendige tiltak. 

4. Alle distriktsstyrer må vurdere å opprette nye kommisjonærer på 

plasser der det idag fins verken bokhandel eller kommisjonær. 

D) KONTIGENT-ARBEIDET. 

Som resultat av at arbeidet med organisasjonsøkonomien har vært 

neglisjert i en lang periode, har det også bredt seg en del dårlig 

stil i arbeidet med kontigenten. r øyeblikket er en stor sum 

kontigent for andre termin i år ikke betalt inn, og det er også 

kontigent utestående for første termin. Videre er det en tendens t il 

at gjennomsnittlig kontigent pr. partimedlem går ned. Derfor skal 

følgende iverksettes. 

1. Alle distrikts- og lagsstyrer må raskt kont r ollere o~ de er 

ajour med kontigentinnbetaling for første og andre termin. Uteståen de 

kontigent må inndrives og innbetales så raskt som mulig. 

2. Det gjennomføres kontigentkampanje i alle lag med sikte på å øke 

kontigenten fra laget. Framgangsmåten er at styre t går gjennom og 

vurderer kontigentsatsene til alle medlemmer. Styret skal så 

konsentrere seg om medlemmer som ligger forholdsvis lavt og virkeli g 

har mulighet til å øke og bli enig med dem om ny sats. De nye 

satsene fastsettes på lagsmøte. Ny sats gjelder fra den måneden den 

blir avtalt. 

3o Alle distrikts- og lagsstyrer må under de nåværende forholda s e 

det som ei æressak å være punktlig med innbetaling av full kontigen t 

for tredje termin og for ettertida å bringe alle ulovligheter i 

kontigentinnbetalinga til opphør. 

.. 
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