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HØrinqsdirektiv om partiets langsiktige arbeid og partiplanen 

1985 -88 , står i TF for aug-84 ,sctmmen med artikler om dette. 

Frist for rapportering er ................... (fylles ut av DS). 

Vi vlser tll tidligere direktiv om detLe (i diL.hefteL mars-84) 

og artikkel i TF april-84. 

Innsamlinga går tregt ,og det er en fare for at vi ikke 

når målsettinga.Innsamlinga gjennom leirene/seminarer og 

gjennom Klassekampen er bare en del av kampanja. Partiorganisa

sjonens behandling og gjennomfØring av kampanja er nØkkel

leddetoq avgjØrende for å bringe den i mål , særskilt for en 

kampanje av denne typen. 

Derfor gjentar vi de pålegga som ble gitt til DS og lagsstyrer 

i vår • 

InnsamlingsallSVarlige i DSa vil i denne sendinga få tilsendt 

oversikt over innbetalingene i sine distrikt. På grunnlag av 

dette ,oq oversikt som de ellers må skaffe seg ove~ lags

behandlingene av innsamlinga ,må de ta tiltak for at distriktet 

når målsettinga si. Dersom det ikke allerede er gjort ,må DS 

også avklare hva den lokale delen av innsamlinga skal gå til 

de siste 20 %'ene+ all overoppfylling ) . 

Partilagas arbeid med innsamlinga vil bestemme om vi går 

i mål. Der hvor det ikke er gjort ,må styret forberede et 

opplegg for en lagsdiskusjon av innsamlinga , b~de a v det 

politiske opplegget som er presentert internt og i KK og 

av organisatoriske tiltak som lagsstyret foreslår for å n~ 

lagsmålsettinga 

Innsamlinga vil vare utover hØsten, dvs. at evt. skatte

penger kan være en viktig kilde. 

Den sentrale kampanjeledelsen vil sende ut et nytt brev 

til alle KK's nåværen6e ,og endel tidligere, abonnenter. 

Delte blir gjort ca 20.september. Brevet vil inneholde en 

redegjØrelse for partiskolens planer og ei oppfordring om å 

gi Økonomisk støtte. Det blir også mulig for uS å kunne pre

sentere lokale planer for skolen i dette brevet. 
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I diskusJonene som har vært rundt innsamlinga , har det ikke 

kommet vesentlige innvendinger mot formålet med den : at den 

skal gå til å styrke studievirksomheten i partiet. Ved å vedta 

dette innsamlingsmålet,har da også SK. bare fulgt opp pålegga 

som inneværende partiplan stilte "Av oppgaver som ikke er 

lØst ~ er.oppretting av partiskole. Oppgaven var riktig å stille 

og er fortsatt preserende å få lØst " s. 38 i beretninga). 

Kr~tikken som har vært reist,h~r blant annet gått på at 

det ikke har vært presentert konkret nok finansieringsplan for 

skolen , og tilsvarende for innhold og gjennomfØring av skole

virksomheten. 

Når det gjelder det siste , så markerte ~P-artikkelen (april-84) 

hva som skulle være hovedinnrettin~ på skoleringa i første 

omgang; 3 tyrke ~edlemsskoleringa. Seinere konkretiseringer 

har holdt på dette ,sammen med at opplegg for skolering av 

lagsledelser også er satt opp i første rekke ( jfr. ogsa 

forslaget til ny partiplan , i aug-TF ) 

Bade når det gjelder disse sakene,og hvordan skolen ellers 

skal drives, bes partiet om å ta standpunkt til dette 

( Se plandirektivet on1 partiplanen 1985-88 og HØringsnotat om 

partiskolen -pkt III i dette hef~et ) . 

Når det gjelder finansieringsplanene, legger vi l1er fram 

noen opplysninger/~tandpunkter: 

-Investeringene kommer til å være relativt små. Videoutstyr 

vil bli finansiert i samarbeid med andre, og partiskolens del 

vil bli relativt liten. 

-Studiematerialet skal finansiere seg sjØl ved inntekter på 

salg og kjØp/leie av videokasetter (Som tidligere praksis 

har vært). 

-Reiseutgifter til foredragsholdere fra sentralt til kurs 

i fylkene må dekkes dels ved offentlige støtteordninger, dels 

ved lokal kursavgift. 

-De langsiktige store utgiftene ~lir driftsutgifter •entralt. 

Det er utgifter til en ansatt (som er minimum, dersom skolen 

skal bli noe) ,husleie, tlf osv. 

-Det blir utgifter til de sentrale ukes-kursa for lok~le 

studieledere . 

...:Med tante på at skolen skal være permanent, et strategisk 

tiltak fra partiet sin side, så reiser dette med en gang 

spørsmålet om den langsiktige finansieringa av skolens 
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driftsutgifter. Akkurat som arbeidet med Klassekampen ikke 

var avslutta når dagHavisa var igang , må vi heller ikke 

se på partiskolen som "sikra" når den startes opp. De lang

siktige finansieringsformene må diskuteres nøyere , men ut 

i fra den måten partiet jobber p& nå er det realistisk å regne 

med at det trengs ei ny innsamling i lØpet av neste landsmøte

periode. 

Hva med Dokka ? 

Dokka ble innkjøpt for å tjene skoleringa i og rundt partiet, 

slik situasjonen var rundt 1980. 

Det er etterhvert blitt en utbredt innvending mot Dokka at 

det ligger for lite sentralt, noe som byr på problemer både når 

det gjelder å arrangere kurs, ug for kamerater som skal på kursa. 

Endel kurs har etterhvert blitt holdt på andre steder. 

Både for partiskolen og N'y Ve:t·den er det formålstjenlig å knytte 

den sentrale virksomheten til andre lokaler enn Dokka. Derfor 

vil vi selge Dokka og opprette et fond for pengene. Renteavkast

ningen av dette fondet skal dekke leie av lokaler: ved sentrale 

kurs arrangert av partiskolen og Ny Verden. 

På den måten oppfyller vi idlag det som var hens.ikten med Dokka 

på en bedre måte. 
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I hØringsdirektivet om ny partiplan er dere pålagt å 

ta standpunkt til hva slags studier partiskolen skal prioritere 

i starten. Det er også endel andre synspunkter vi ønsker å få 

fra partiorganisasjonen , som trengs for å utforme partiskolen 

slik partiet trenger det. Derfor sender vi ut dette hØrings

notatet til alle distrikts- og lagsstyrer. 

Det gis ikke noe pålegg om behandling og svar ,men vi ønsker 

sjØlsagt svar fra så mange som mulig. 

Lagsstyra bes om å redegjøre for spørsmåla overfor medlemmene, 

slik at de får. ·høve til å sende inn personlige kommentarer 

Linjene som studieutvalget nå jobber etter i forberedelsene 

av partiskolen: 

o Partiskolen :nå være en skole fcr ~~le partiet , ikke bare 

for de spesi~lt studieorienterte ,og ikk~ bare for folk i 

Oslo~o.mrådet. Grt~nnstamrnen i part.iskolen må derfor være obliga

toriske kurs , og det må sikres «.t !:.vert: partimeldem kommer på 

kurs med jevne mellomrom. Skolen må fra fØrste stund bygges ut 

i distriktene , de~ er der studievirksomheten m~ foregå. 

Oet aller fØrste tiltaket partiskolen må gjennomføre , er derfor 

å skolere dem soæ skal bygge opp partiskc len lokalt. Vi tenker 

oss at dette skal skje gjennom intensive kurs våren 1985. 

o De kursene vi ønsker å komme igang med raskt er 

lagsstyreskolering og grunnkurs for nye medlemmer. 

Lagslederskoleringa, som vi håper å få igang våren 1985 eller 

hØsten 1985 ,er et viktig ledd i arbeidet med å styrke grunn

organisasjonene. Det er tenkt at alle som blir lagsledere (helst 

også andre styremedlemmer) skal gjennom denne skoleringa. Det 

skal være et kurs knytta til verv. " 

Grunnkurs for nye medlemmer: mange har opplevd at de får en lang 

og omstendelig skolering fØr de kommer inn i partiet, men så er 

de~ slutt. Vi tenker oss å legge om rekrutteringssirkelen vår 

til en forholdsvis kort sirkel , basert på prinsipprogrammet 

~~1vB~~~~~~~eNår folk skal avgjØre om de skal melde seg inn i 

partiet elle~ : ikke, er det fØrst og fremst partiets stand

punkter de har behov for å få diskutert. Det er ikke alltid 

rekrutteringssirklene dekker dette behovet. Etter at folk er 

blitt medlemmer , skal de så få et grunnkurs i marxistisk teori. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



5 

o ... Hedleinsskole~inga videre må så t?ygges .. opp med · tt:irmvise k\.lrs. 

Her er det flere muligheter. Hva reed et kurs om "Det norske 

samfunnet- fakta og marxistisk analyse" ? Mange etterlyser mer 

filosofi, særlig dialektikk. Kurs i politisk Økonomi er også 

en aktuell mulighet. Prinsippene for masselinja har vært nevnt. 

o I tillegg må partiskolen tilby kurs for folk med ulike 

behov og med forskjellige oppgaver. Vi trenger kurs for faglige 

tillitsvalgte, for folk som jobber med parlamentarisk arbeid, 

for kvinnepolitikk osv. D~sse kursa må bygges opp etterhvert. 

Vi ønsker å komme igang med fØlgende forholdsvis raskt: 

-Lederopplæringskurs for kvinner ("bØllekurs") 

-Agitatorkurs knytta til valgkampen 1985 , ikke bare for folk 

på lister ,men også for fol~ som skal drive agitaejon i bolig

strØket og på arbeidsplassen sin. 

o Hvordan skal kurs praktisk gjennomføres ? 

Vi kan tenke oss fØlgende modell: FØrst samles deltakerne en 

ukekveld, der de får innfØring i emnet, litteratur til sjØl

studier og evt. en skriftlig hjemmeoppgave. 14 dager,eller 

3 uker,seinere innkalles de til et helgekurs (tre hele dager) 

med intensiv skolering ,gjennomgang av hjemmeoppgavene. Event

uell oppfØlging etterpå med nye hjemmeoppgaver. Hvor omfattende 

kursa skal være , er et kapasitetsspørsmål. Vi mener at folk 

som går på kurs må være fritatt for andre større oppgaver i den 

tida de skal bruke til å studere. 

o Vi har også tenkt at partiskolen må ha et senter i Oslo, 

med minimum en ansatt, et senter som har hovedansvaret for å 

utarbeide studiemateriell (også ta initiativet til å få laga 

videoprogrammer o.l. som kan nyttes i studiearbeidet) , og å 

arrangere "medarbeiderkurs" for dem som s'kal lede de ulike til

buda i distriktene , saillt kjØre endel Spesialkurs. 

§E~~§æ~1_§Qæ_y!_~~§~~~-§Ye~-E~~ 

l) Hvilke typer kurs ,hvilke emner mener dere bØr prioriteres 

(utover den motsigelsen som er satt opp i hØringsdirektivet)? 

2) Hvilke emner bØr grunnkursene ( i flere trinn) for medlemmene 

ta opp ? 

3) Hvordan skal skolen organiseres slik at den når alle, ikke 

bare folk i de store byene? Vil det by på praktiske problemer å 

få arrangert kurs i landdistriktene ? Hvordan kan disse evt. lØses? 
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4) Nevn spesielle praktiske problemer dere ser i forbindelse 

med å organisere partiskole ( f.eks. sikkerheten o.l.) 

5) Ideen om korrespondanseskole som et supplement til kursa 

har vært nevnt. Hva mener dere om det ? 

6) Det må settes opp et budsjett for partiskolen. Men parti

skolen vil også trenge visse lØpende driftsinntekter. Hvordan kan 

dere tenke dere dette ~øst ? Hva med kursavgift ? 

7) Problemet med at studiematerialet og studieoppleggene i 

partiet er altfor kompliserte og innretta på intellektuelle 

har vært reist av flere . Ideer på hvordan dette kan rettes på? 

Hva er viktigst for å få til en studiestil innretta på arbeider

klassen ? 

8) Hva syns dere om tekniske hjelpemidler (videoprogrammer ol) 

som del av studievirksomheten ? 

9) Hvilke grupper i partiet bØr særlig prioriteres i parti

skolens opplegg ? 

Svarfrlster: 

Vi ønsker kommentarer på dette så snart det lar seg gjØre. 

Klarer dere å få levert de til DS i løpet av september, er dette 

fint. Vi tar sjølsagt mot svar som kommer seinere også! 

Vi varsla i forrige sending , i direktivet om behandlinga 

av beredskapsinstruksen, at det skulle sendes ut en nænnere 

instruks om rapporteringa av lagsbehandlinga. 

Med detle melder vi at det ikke Lllr sendt ut noe: spesifisert 

rQpportkrav , men at lagsstyret skal rapportere det de mener 

dr vesentlig utifra behandlinga i laget og situasjonen rundt 

beredskapsarbeidet i laget. 
,:: 

Frist for innsendinga er ..................... (fylles ut av 

DS, utifra at rapportene skal sendes SK i fØrste rutine i 1935). 

Innledning: 

LO-kongressen finner sted i Oslo .3-ll.mal 198.5. 

Furslag~fristene begynner å lØpe ut i de forskjellige forbunda 

fra begynnelsen av septenber. 

Delegatvalg~ foregår seinere på året ,og innover i 198S. 

Vi har to målsettinger med LO-kongressen: 
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l. Utvikle kamplinja i fagbevegelsen 

2. Svekke DNA gjennom å spille ~å motsigelsene mellom de for-

skjellige hovedfløyene i DNA. 

~QE§l~g-~!l_~Q~gE~§§~~i 

Det vil foreligge et vell av forslag innafor de enkelte 

dagsordenpunktene på kongressen. Vi legger opp til at de viktigste 

hovedområdene blir dekket. 

Mange steder vil det være lokale "hjertesaker" som vil bli fremma 

som forslag ,og mange av disse forslaga vil vi kunne støtte. 

Det må sjØlsagt vurderes lokalt hvor mange forslag et medlems

møte om LO-kongressen "tåler" ,men i utgangspunktet mener vi at 

fØlgende 10 områder bØr dekkes (Det sier seg sjøl at ingen for

ening aleine vil ta opp så mange forslag ,men DS og SK må koordi

nere forslaga slik at flest mulig av områdene blir tatt opp inna

for det enkelte distrikt og på landsplan}: 

l. Sosialisme 

2 . Tariffspørsmål 

3. Arbeidsplasskampen 

4 . ArbeidslØshetskampen 

5. Kvinnekampen 

6. Forholdet LO-DNA 

7. Organisasjpnsspørsmål 

8. Internasjonalt 

9. Forsvar-fred 

10. Rasisme .. 

Det er for tidlig nå å slå fast hva som kommer til å bli 

"spiss-sakene" på kongressen. Derfor vil vi altså prøve å få alle 

disse områdene dekka ,ved at de forskjellige ~oreningene foreslår 

et utvalg. 

SK og DSene må i samarbeid styre denne utvelginga. 

Alle steder bØr imidlertid ta opp fØlgende forslag: 

l. Sosialisme -forslaget 

2. 6-timers normalarbeidsdag med full lØnnskompensasjon 

3. Forholdet LO-DNA 

4. Kampen for arbeidsplassene og arbeidsløshetskampen. 

Erfaringsvis har sosialdemokratene stor kontroll over valga 

til LO-kongressen. Det betyr at dersom ~ampvillige tillitsvalgte 

skal ha mulighet til å bli delegater, må det gjØres et skikkelig 

arbeid. Det er forskjellig prosedyre for delegatvalg i de ulike 
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forbunda, og dere må sjøl undersØke hvordan framgangsmåten er 

innafor deres forbundsområde. 

Arbeidet med delegatvalga bØr startes allerede nå og planer må 

legges, slik at vi kan få maksimal uttelling innafor de forbunda 

hvor vi har realistiske sjanser til delegater. 

Direktiv: 

l. Til partiavdelinger. 

Alle partiavdelinger med muligheter til å fremme forslag 

til LO-kongressen , må diskutere hvilke forslag de skal ta 

opp innafor sitt område og fremme disse. 

2. Til OSene. 

Alle OSer må skaffe seg oversikt over hvilke områder det 

fremmes forslag til kongressen. På grunnlag av dette må de, 

i samarbeid med SK/FU , vurdere om det skal tas tiltak for 

å få fremma andre forslag i sitt område. 

Videre må alle OSer undersøke mulighetene for å få valgt 

delegater til kongressen innafor sitt distrikt. Der hvor det 

er realistiske muligheter må det legges planer sammen med 

de respektive partiavdelingene for gjennomfØring av delegat

valg. 

Vedlegg: DS får tilsendt kopi av tekstforslag til endel forslag 

på de viktigste områdene. Vi ber om at disse blir kopiert 

videre til de partiavdelingene som er aktuelle. 
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