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I. DIREKTIVOM FORBEREDELSENE TIL VALGET I 1983. 

1) Partiplanen fram til neste landsm¢te slar fast at 

parlamentarisk arbeid/valgkamp er en av de h¢gt prioriterte 

oppgavene for partiet. Planen understreker ogsa at valgkampen 

i 1983 (kommune- og fylkestingsvalget) blir den st¢rste polit

iske kampanjen i perioden. Vi viser i denne sammenhengen til 

de mala vi ¢nsker a oppna med dette valgetl inkludert flere 

representanter. 

Det er ingen grunn til a tro at vi automatisk far framgang 

ved dette valget. Mye tyder. pa at vi kunne fatt en betydelig 

tilbakegang ved stortingsvalget i 1981 om partiet som helhet 

ikke hadde lagt sa stor vekt pa valget som ei politisk viktig 

kampanje. Na vil utvilsomt kommunevalget gi oss visse fordeler 1 

' bade fordi tillit til enkeltkandidater og spesielle lokale 

saker vil telle mye for mange velgere 1 og fordi RV ikke i den 

samme grad rammes av argumentet om bortkasta stemme som i et 

stortingsvalg. Likevel er det grunn til a understreke at vi 

ma gj¢re grundige forberedelser til valget og ikke ta noen 

framgang for gitt. 

I neste rutine sender vi ut et h¢ringsopplegg til DSene. 

Dette vil inneholde bl.a. forslag til faseplan for forberedel

sene til valgkampen og tempoplan for sj¢lve valgkampen. Det 

vil ogsa inneholde en del politiske vurderinger av plattform/ 

sentrale saker 1 en del sentrale taktiske spm. mm. Det vil 

ogsa ta opp sp¢rsmalet om hva det obligatoriske avdelingsm¢tet 

pa nyaret 1983 skal inneholde. Det vil ogsa ta opp motsigel

sene knytta til rammeavtalen mellom AKP(m-1) og RV. 

2) D I R E K T I V 

I denne omgang vil vi 1 allerede f¢r h¢ringsopplegget sendes 

ut 1 understreke f¢lgende: 

A. DS rna sa tidlig som mulig legge en forel¢pig faseplan 

for sitt eget arbeid med valgforberedelsene. 

B. DS rna sa tidlig som mulig avklare vilke kommuner en skal 

satse spesielt pa i kommunevalget. En begrunna plan b¢r fore

ligge i god tid f¢r sommeren. 

C. DS rna sa tidlig som mulig avklare ei kjerne av liste-
; 

kandidater. Dette arbeidet b¢r starte snarest. Jo tidligere 

ei kjerne av listefolk 1 partimedlemmer og uavhengige 1 avklares 1 
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desto lettere blir det a jobbe systematisk over lengre tid 

med a sette sammen ei liste som er bade sterk og brei. Vi vil 

understreke hvor viktig sp¢rsmalet om personer er pa lister i 

lokale valg. 

· Dersom ei slik kjerne avklares i god tid f¢r sommeren 1 kan 

det sytematiske listearbeidet gj¢res i l¢pet av h¢stenl og sa 

demokratiske nominasjoner som mulig gj¢res pa nyaret 1983 

og utover . 

Vi tror at et fast grep om disse fa 1 men viktige tiltaka 

allerede na vil gj¢re det lettere a gjennomf¢re en rolig og 

planmessig valgkampforberedelse. Disse tiltaka antyder ikke 

at vi dermed gar inn for en mer langstrakt ekstern valgkamp

periode enn tidligere. Erfaringene tyder snarere i motsatt retn

ing 1 dvs. for en mer konsentrert og intens politisk kampanje 

fra etter sommerferien 1983 1 og hvor oppbygging 1 skolering og 

konsolidering · finner sted fra l.mai til sommerferien. 

II. MELDING OM BEHANDLINGA AV RAMMEAVTALEN MELLOM AKP(m-1) 

OG W F0R VALGET 1983. 

Nar det gjelder de motsetningene som finnes om rammeavtalen 

mellom AKP(m-1) og RV viser vi til det som er slatt fast i 

planen : Vurdering av en eventuell radikal endring rna sta over 

til etter valget 1983. Det er uholdbart a foreta store endringer 

pa bakgrunn av utelukkende ett valg. Vi b¢r gi oss tid til a 

h¢ate~flere endringer, inkludert valg~ampen i -83. Ei radikal 

endring . f¢r valget -83 ville ogsa kreve en st¢rre partiJisku

sjon. Dette kan vi ikke tilra ettersom dette ville ga sterkt 

utover viktigere oppgaver som grunnleggende studierl den store 

diskusjonen om sosialisme mm. 

Det realistiske er derfor eventuelt noen mindre justeringer 

av avtalen 1 som rna gj¢res pa RVs landsm¢te (sanns. i april-83). 

RV-ledelsen arbeider na med en st¢rre unders¢kelse av hva RV 

faktisk er 1 de motsetningene som finnes, inkludert rammeavtalen 

mm. Planen er a diskutere materialet pa landsstyrem¢te i slutten 

av mars. Deretter lages det et diskusjonsmateriale 1 inkludert 

forslag til eventuelle mindre justeringer av rammeavtalen 1 som 

sendes ut i RV-regi i april. Dette materialet vil kunne brukes 

for a avklare rammeavtale-motsetningene pa de stedene hvor 

dette er n¢dvendig- f¢r landsm¢tet i RV. 

DSene b¢r derfor begrense arbeidet med rammeavtalen til det 
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n¢dvendige minimum og konkret hjelpe de stedene/laga som 

trenger det til a l¢se motsetningene. RV-materialet vil her 

kunne bli et nyttig ~jelpemiddel . . 

III • DIREKTIV I SAMBAND MED TILLITSMANNSKONFERANSEN TIL 

NEI TIL ATOMVAPEN. 
--------------------------------------------------

1) Som kjent skal Nei til Atomvapen arrangere en tillits

mannskonferanse i l¢pet av varen. Nar dette skrives er tids

punkt1 opplegg for valg(?) · av delegater og opplegget for 

konferansen ellers ikke kjent. 

Var malsetting er a v~re representert med partimedlewner 

som kan fremme var politikk pa m¢tet. For a fa til det I er 

det n¢dvendig at distriktsstyret tar initiativ i fraksjonen(e)/ 

• overfor partimedlewner som jobber i lokalorganisasjonenel for 

a sikre at partimedlemmer blir delegater der det er mulig. 

Det er ogsa n¢dvendig a ha et fraksjonsm¢te umiddelbart f¢r 

konferansen 1 sannsynligvis fredag kveld samme helga som konfe

ransen avholdes 1sannsynligvis i Oslo. 

SKAU vil 1 sa snart vi har s¢rga for praktiske f .orberedelser 1 

sende et opplegg for et sant m¢te til -dere. 

2~ D I R E K T IV: 

A. Distriktsstyrene palegges 1der det er gjennomf¢rbart 1 

a ta opp med kamerater i NtA at partiet ¢nsker flest mulig 

partimedlemmer valgt som delegater. 

B. Distriktsstyret rna rapportere til SK 1pr. intern post, 

nar partimedlemmer er valgt til delegater. Vi ¢nsker opplysning

er om antall delegater og navn dersom offentlige talsmedlemmer 

er valgt til delegater. Rapporteringa av delegater pa skje fort

l¢pende. 

C. Distriktsstyret _palegges a innkalle valgte delegater til 

fraksjonsm¢te sentralt. Innkalling f¢lger seinere. 

D. Distriktsstyret rna f¢lge dette arbeidet · n¢ye overfor laga 1 

slik at alle valgte delegater som er partimedlemmer blir rap

portert og far innkalling til fraksjonsm¢tet. · 

E. Sp¢rsmal angaende tillitsmannskonferansen kan rettes til 

partikontoret v/ Per Gunnar 1 tlf. 41 40 32. 
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IV. • RAPPORT OM ERFARINGENE ~D POLITISK ... ¢KONOMI-STUDIER 

Vi viser til rapportkravet til laga om innsending av 

erfaringene rned politisk-¢konorni-studier. 

DS rna gj¢re det enklest rnulig for laga a fa overlevert 

rapportene fortl¢pende. (Eks. pr. post. Dette er politiske 

oppsurnrneringer sorn ikke er sikkerhetsgraderte. De skal allike

vel ikke sendes inn til offentlig adresse , da avsendingene 

kan avdekke lags- og sirkelorganisering.) 

DS sender inn kopier av rapportene fortl¢pende til var 

internadresse. I juni-rutina sendes sa inn en oppsurnrnering 

av rapportene, vedlagt de enkeltrapportene sorn ikke er inn

sendt tidligere. 

V • MELDING OM STUDIEFORBUNDET "NY VERDEN" 

Sorn kjent har partiet ei tid jobba rned a fa godkjent 

studieforbundet "Ny verden" sorn berettiga til statsst¢tte 

-- _ __.J · 

i henhold til lov om statstilskudd til det frivillige studie

arbeidet. Slike s¢knader blir avgjort av Stortinget i forbindelse 

rned behandlinga av statsbudsjettet. 

S¢knaden ble avslatt i 1981 ,men godkjent for 1982. 

For 1982 gir dette "Ny verden" rett til st¢nad til adrninistra

sjon av studievirksornheten , til l~rerl¢nn, rnaterialst¢tte og 

til reisevirksornhet og foredragsvirksornhet i et visst ornfang. 

Dette gir partiet ¢konornisk grunnlag for den sterke opptrapp

inga av studiearbeidet sorn partiplanen legger opp til. 

Vi holder pa a utarbeide retningslinjer for sikkerheten ved 

bruk av "Ny verden". 

VI. NESTE RUTINE. 

I neste rutine far dere: 

1. Studie- og diskusjonsopplegg for Kina-diskusjonen 

2. Retningslinjer for valg av delegater til landskonferansen 

om arbeidsprograrnrnet. 

Dessuten er det sannsynlig at det kornrner et direktiv om 

rekrutteringsarbeidet /oppf¢lginga av studiesirklene. 

Kontingentrapportskjernaer og terrninrapp.skjernaer for l.terrn.-

82 vil dere ogsa fa i denne rutina. 
Vi rninner om at vi skal ha inn svar pa organisasjonsunders¢k~ 

elsen. · 
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