
DIREKTIVF.R OG MELDINGER 

TIL ALLE DISTRIKTSSTYRET!. 

FRA SENTRALKOMITEE"NS ARBEIDSUTVALG 

Oktober 1981. 

Innhold: 

I. Melding om partiplan-hØringa ••.•• ......•. 

II. Om ungdomsarbeidet etter valget •••.••..•• 

III.Julemesse for Klassekampen •..•••....•.... 

IV. Om Vennskapssambandet Norge- Sovjetunionen 

V. Arbeidet med tariffoppgjØret 1~8~ •.....•. 

VI. Partimedlemmene og RØde Fane ..•..••..•.... 

Vedleg-g: 

l. Oversikt over skolevalga. 

s. l 

s. l 

s . 3 

s. 3 

s. 4 

s. 10 

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



l l l 

I. ~-ELDING OM PARTIPLAN-HØRINGA. 

Fristen for å levere inn rapporter i hØringsrunden på 

debattopplegget om partiplanen ble i aug-TF satt til l.des. 

rt:ye av arbeidet med utarbeiding av et forslag til plan som 

SK skal vedta , må foreg~ i perioden fram til l.des. Derfor 

ønsker vi at rapporter fra DS ,DSAU , lag og synspunkter fra 

enkeltmedlemmer blir sendt inn så raskt som mulig når de 

fore ligger. 

Vi ønsker også at DSene melder fra om når de skal behandle 

p~~nen , sånn at vi kan vurdere å sende en representant til 
._,_---. -. ----- .... . ~---~....--- ... --

dette møtet. 

Det vil lette arbeidet vårt dersom denne oppfordringa blir 

fulgt. 

li. OM UNGDOMSARBEIDET ETTER VALGET 

Skolevalgene viste som helhet ikke noe stort resultat for RV. 

Få landsbasis blei resultatet ca 2 %. Men, det er endel gode 

enkeltresultater å vise til , som det er viktig å prøve å 

fØlge opp og utnytte. 

I arbeidet med Operasjon Dagsverk 1981 har vi satt to mål

settinger utover et godt resultat i innsamlinga : oppbygging 

av Afghanistan-komiteer hvor skoleelever blir trekt med og å 

skaffe kontakter til RØd Ungdom. Endel distrikter har allerede 

~ ·arsla at de vil satse krefter på å fØlge opp Operasjon Dagsverk 

ut i fra disse målsettingene. 

Disse to faktorene , gode enkeltresultater på skolevalga og 

Operas jon Dagsverk til Afghanistan, gir et godt grunnlag til 

E. skaf fe oss kontakter på noen videregående skoler. Mulighetene 

t .il å styrke RØd Ungdom endel er tilstede. Mange steder forut

eetter imidlertid dette en innsats fra partiets side. Dette 

kommer som en oppfordring om å prioritere dette så hØyt det 

lar seg gjØre. 

Vi er klar over at arbeidet til DSene er stramt utifra de opp

gavene som allerede er pålagt , men dersom vi klarer å utnytte 

de anledningene som valga og OD -81 nå byr oss , kan det bli 

investeringer som 11 kaster godt av seg 11 i tida framover! 
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Metodene for å oppnå kontakt med skoleungdom og annen ungdom 

mener vi går gjennom ulike former for aksjoner. Men dersom 

tiltaka beg r enser seg til tiltak over kort tid , er det fare 

/

for at de t vi oppnår med det samme blir borte igjen, om ikke 

så lenge. Vi bØr derfor fØlge opp med tiltak som varer over 

lengre tid . Dette gjelder enten det dreier seg om å knytte folk 

til Afghanistan-arbeid eller direkte til RØd Ungdom. 

Ideene for aksjoner kan være mange , vi skal nevne noen få: 

o Aksjoner kny t ta til OD-81. 

Det t e er prese ntert i tidligere meldinger og i TF (se disse!) 

o Salg av Klassekampen og Rute 80 og utdeling av RUs verve

seddel. 

o Arrangere åpne møter i part/RU-sammenheng om temaer som er 

tiltrekkende på skoleungdom. 

(Det må da drives spesielt arbeid for å få med elever fra 

de skolene vi sikter oss inn mot ) 

De to siste metodene må knyttes sammen med opplegg hvor vi har 

et direkte tilbud til ungdommen , som sikrer kontakt utover 

sjølve "åpningsaksjonen". Målet må være å samle inn navn på 

kontakter som kan oppsØkes evt. seinere , eller få folk til å 

melde seg direkte på til sirkler osv. 

Ved salg av KK, Rute 80 , utdeling av verveseddelen osv , bØr 

det legges ved egne ark med kontaktadresse for folk som ikke 

skriver seg på sirkel e.l. med det samme. 

RØd Ungdom har flere tilbud på sirkler; grunnsirkel, studier 

om den internasjonale situasjonen og imperialismen. 

Som eksempel på at slike tiltak kan gi resultater , nevner vi 

at på møtet i Oslo nylig som RU arrangerte om F remskrittspartiet, 

blei det sa.'llla inn flere navn til studn~sirkel blant d "Ca 

100 frammøtte. 

Partiets oppgave må være å sette ay k amera ter som kan sette .. 
igang denne type tiltak , !~ille innledere på møter oq på 

qrunnsirkler hyor RU ikke klarer dette s j øl, kamerater som kan 

sikre den organisatoriske oppfØlginga med at det blir sirkler, 

at folk blir kontakta osv. 

Vi gjentar til slutt oppfordringa om at DS vurderer nøye hva 
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slags tiltak distriktspartiet kan ta for å utnytte de mulig

hetene som nå gis. 

Vedlagt: 

l. Oversikt over skolevalga i deres distrikt, så langt vi har 

resultata 

2. Et eksemplar av RUs verveseddel. 

Den kan bestilles gjennom RU. 

III.JULEMESSE FOR KLASSEKAMPEN. 

• 

Det er blitt fast tradisjon med julemesser for Klassekampen i 

Oslo og noen andre byer. Det er også noen mindre byer som 

regelmessig har hatt julemesse siden 1978179. 

' Inntektene fra julemessene regnes med i Klassekampens budsjett 

og er ei ekstrainntekt av stor betydning for avisas drift. 

Målsettinga er i år 100 000 kroner. 

Julemessene ble tatt opp på konferansene for KR-ansvarlige 

både i jan. og i juni. 

DS i Oslo 1 Bergen 1 Trondheim og Tromsø pålegges å arrangere 

lulemesse. Målsettinga for ......•...... er kr ............ . 

De øvrige DSene oppfordres sterkt til å arrangere julemesser . 

Klassekampen vil bringe propaganda om julemessene. 

IV. OM VENNSKAPSSAMBANDET NORGE - SOVJETUNIONEN. 

Pro-Sovjetiske ideer får stadig større innpass i fagbevegelsen . 

Dette er en farlig utvikling som vi må forsØke å bekjempe. 

Derfor Ønsker vi at arbeidet med å få meldt foreninger ut av 

Vennskapssambandet Norge - Sovjetunionen blir trappa opp. I -· 
fØrste g rng anq er vi interessert i å få en oversikt gyer 

. foreninger i deres distrikt som er medlemmer i sambandet. 

Sentralt nekter VNS å oppgi hvilke fagforeninger som er med

lemmer. 

Vi Ønsker også rapporter fra de stedene som har meldt seg ut: 

Argumentasjonen 1 åssen DNA og SV stilte seg 1 stemmetall osv. 
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Faglig Utvalg har tidligere sendt ut innledninger og grunn

lagsmateriale om tariffoppgjøret til alle DS. Sammen med opp-

. slaget fra FU om oppgjøret i Klassekampen 10. september, skulle 

det være nok til at linja er klar og offentliggjort. 

Det kan likevel trenges en kortere sammenfatning, og da sær

lig av de planene som foreligger. I tillegg er noen spørsmål 

i forbindelse med oppgjøret i stat og kommune uklar. Derfor 

dette notatet. 

MÅLSETTING 

Hovedsaken i tariffoppgjøret er kampen mot fortsatt nedgang 

i kjøpekrafta og forsvaret av de faglige rettene. Men de resul

tatene de fagorganiserte kan oppnå på disse områdene er i høye

ste grad forgjengelige. I tillegg til å arbeide for best mulig 

resultater, så må det være en hovedoppgave for partiet å jobbe 

for å styrke opposisjonen i LO. Det betyr først og fremst to 

ting: A jobbe mye med økonomisk skolering og å jobbe for å bryte 

ned splittelsestendensene i fagbevegelsen. 

I hele denne prosessen er det viktig å styrke partiets profil. 

Det betyr først og fremst å sikre spredning av det materialet 

som partiet utgir om tariffoppgjøret. Dersom det gjøres skikkelig, 

så vil vi ha alle muligheter til å bli en virkelig ledende kraft 

i tariffoppgjøret og vinne tillit blant de fagorganiserte. Ikke 

bare som enkeltstående tillitsmenn, men også som parti. 

KRAVA 

Følgende er de hovedkrava vi går inn for å stille som en mini

mumsplattform i alle forbund: 

000 Frie forbundsvise oppgjør - nei til statsdiktat 

(Nei til tvungen voldgift og kobling) 

000 Gjenreis kjøpekrafta på 1979-nivå 

000 Bort med alle innskrenkninger i den lokale forhandlings

retten 
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000 Avtalefestet rett til lokale forhandlinger minst en gang 

årlig i alle klubber/foreninger 

000 Lavtlønnsgarantien gjøres individuell. Prosentsatsen heves 

til 90. 

Kravet om kjøpekraft på 79-nivå må presiseres til å gjelde for 

skatteklasse l og ikke medregna barnetrygd. Tillegget som må til 

for å innfri dette kravet vil da medføre kjøpekraft på 1978-

ni vå f or bar n e familien. 

Når skatte- og prispolitikken for 1982 er klar, så må kravet 

utformes i et kronekrav som vi krever gitt flatt på alle inntek

ter. 

Krava ov e nfor er en minimumsplattform. Det er sjølsagt svært 

mange andre krav som kan og bør reises. F.eks. krav om lavtlønn

tillegg , der størrelsen vil variere fra forbund til forbund. 

Særskilte kvinnekrav. Lokale krav til revisjon av overenskomstene 

osv. Mange vil nok også stille krav om indeksregulering. Utmerka. 

Formuleringa av krava om forhandlingsretten er svært viktig. 

Enkelte har krevd rett til lokale forhandlinger minst to ganger 

i året og slik forsøkt å dekke de behova som finnes. Men det er 

en feil. Det dreier seg nemlig om to spørsmål. Det ene er inn

skrenkningene som ble gjort i tariffoppgjøret i 1980 til en gang 

i året som maksimum. Det suspenderte avtaler som gjerne hadde 

reguleringer fire ga~ger i året. 

Det andre spørsmålet gjelder en utvidelse av forhandlingsrette n 

til å gjelde alle klubber/foreninger. A slå disse sakene sammen 

til en parole som tar "midt på treet" er bare tull. De som har 

fått innskrenket forhandlingsretten ønsker å gjenreise sine gamle 

avtaler og vil ikke ha dem beskåret med en ny begrensning til 

2 ganger i året. De som ikke har forhandlingsrett - og det er 

mange - vil vi lettere samle om formuleringa "minst en gang" (som 

ikke utelukker flere) enn ved en formulering som går fra ingenting 

til 2 ganger i året. 

PROSESSEN 

Oppgjøret varer lenge. Den fasen vi nå er inne i går fram til 

møtet i LOs representantskap som avgjør oppgjørsformen og hoved

linjene ved oppgjøret. Dette møtet kommer i desember eller januar . 

Fram til da er det klubber og foreninger stiller sine krav lokalt 
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og sender dem til forbundsledelsen. De fleste forbunda gjennom

fører omfattende tariffkonferanser for tillitsmenn i perioden 

og disse er svært viktige. 

Etter representantskapsmøte oppstår en kort pause der partene 

forbereder seg til forhandlingene. LO-ledelsen offentliggjør ikke 

sine krav i kroner og øre, men bare i generelle vendinger. Under 

hele forhandlingsprosessen er grunnplanet passivisert. Så - til 

slutt kommer avstemming (om ikke voldgift), eventuelle streiker 

osv. Først når forhandlingsresultatet foreligger kommer grunn

planet inn på arenaen igjen. 

Det ville være ønskelig om vi kunne bryte denne tradisjonen 

og opprettholde et høyere aktivitetsnivå omkrin~ oppgjøret 

i klubbene i mellomfasen. Men det vil være uhyre vanskelig • 

. sentralt har vi ikke ønska å ta stilling til hvilke tiltak vi 

vil ta for resten av tariffoppgjøret før vi kjenner resultatet 

fra representantskapsmøtet i LO. 

De planer og retningslinjer som foreligger gjelder altså for 

perioden fram til representantskapsmøtet. 

Hovedsaken i denne fasen er å få samla så stor del av opposi

sjonen som mulig omkring felles og progressive krav. Dette er en 

fase for spredning av agitasjon og propaganda. Og det er en fase 

for gjennomf øring av så mange tverrfaglige initiativ som mulig. 

Med det siste tenker vi på slikt som tillitsmannskonferansen i 

Moss i september og konferansen i Odda for kjemisk i disse dager. 

Slike arrangementer er uhyre viktig for å kunne samle opposi

sjonen og for å bryte ned skillelinjene mellom ulike forbund og 

bransjer. Mange plasser vil ikke ha styrke nok til å ta initi

ativ til slike konferanser, men da bør vi prøve å få dem til 

i Samorg.regi eller på annen måte. Tillitsmannskonferansen i Moss 

avfødte et stort Samorg.møte om tariffoppgjøret. 

MATERIALE FRA FU OG SPREDNINGEN AV DET 

Faglig Bulletin nr. 2 

Nr. 2 av bulletinen handler om tariffoppgjøret og industriens 

konkurranseevne. Den er på 45 sider og altså atskillig mer om

fattende enn den forrige. Vi mener den kan benyttes som bakgrunns

materiale for studier i fagforeningene eller i andre fora.Det 

er viktig at bulletinen ikke blir et hefte for medlemmer og sym

patisører. Vi har laga bulletinene mhp bred spredning. Du kan 
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godt si den er partiets faglige ansikt overfor fagforeningene og 

de fagorganiserte. Såvidt vi har fått referert ble den forrige 

bulletinen sendt til styret i Jern og Metall i Trondheim. Den 

ble behandla som egen sak og det ble slått enstemmig fast at 

det var noe av det beste og mest grundige som styret hadde fått 

tilsendt om disse spørsmåla. 

~E~~~~!~~~-~Y-~~!!etin~~-~~_Q~-~!!!_ansv~~~ Dere må sørge for 

at den blir bestilt i tilstrekkelig antall til distriktet deres. 

Hver avdeling på arbeidsplassene og hvert medlem, bør ha en 

viss del til seg sjøl og til salg på arbeidsplassen. I tillegg 

må dere sørge for å sende bulletinen gratis til alle de klubb

og foreningsstyrer dere mener det er nyttig og nødvendig. 

Bulletinen koster lO kroner i salg, men vi er villig til å 

·diskutere prisen med dere for de eksemplarer dere bruker til 

gratis utsendelse. 

Bulletinen kommer fra trykkeriet tirsdag 1 •• 10 og kan bestil

les fra partikontoret i Oslo. Vi vil slå fast med en gang at det 

er fullstendig håpløst at vi f.eks. skulle sende bulletinen til 

fagforeningene etter et mer eller mindre brukbart skjønn og ar

kiv. 

Ekstr~flaL_av_!!--2..!!!--!~iffoEE~ret 

Torsdag 22. oktober kommer Klassekampen med et ekstrabilag 

om tariffoppgjøret. Dette vil inneholde nytt materiale om de 

økonomiske krava, noe stoff om den økonomiske situasjonen ut-

fra statsbudsjettet. Stoff om NAF sin linje ved oppgjøret, osv. 

Dette er beregna på massespredning, gratis og bestillinger bør 

ringes inn så snart som mulig til Distribusjonen på Klassekampen. 

I tillegg vil sjølsagt oppgjøret bli dekka fortløpende i 

Klassekampen, særlig vil vi gå inn på de forbundsvise særegen

hetene og kvinnekrava i de nærmeste ukene. 

Landsomfattende konferanser ---------------------------
Som sagt avholder mange forbund landsomfattende tariffkonfe

ranser der partimeldemmer deltar. Det er FUs ansvar å forsøke 

å hjelpe kamerater som skal på slike konferanser. Men det er 

OSenes og partiavdelingenes ansvar å varsle oss om dem, og så 

tidlig som mulig slik at vi kan få forberedt oss med materiale 

osv. For alle som ikke sjøl kan regne ut kjøpekraftsutviklinga 

for sin bransje, så gjør vi det for dem så langt kreftene rekker. 
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Ring p a r tikontoret i Oslo (02) 41 40 32 og be om hjelp. 

TARIFFOP PGJØRET I STAT OG KOMMUNE 

Alt vi har skrevet om til nå, gjelder for privat sektor og 

ikke for stat og kommune. Her er vi som vanlig på etterskudd, 

men vi har som mål å få et mye bedre opplegg for denne sektoren 

enn v i h a r hatt tidligere. 

Etter kurset på Dokka er det ett spørsmål som har skilt seg 

en del ut. Nemlig spørsmålet om oppgjørsformen i offentlig sek

tor. Etter vårt syn bør ikke kravet om forbundsvise oppgjør 

stå sentralt i staten. Tidligere har vi stilt samme kravet som 

i pravat sekior uten å se på forskjellene. F.eks. kan ikke hver

ken r e p res e ntantskapet i LO eller Kartellet vedta forbundsvise 
' 'oppgj ør i staten. Oppgjørsformen her er i realiteten fastlåst 

ettersom det står i Tjenestetvistloven (vedtatt på Stortinget) 

at staten bare forhandler med hovedsammenslutningene; Kartellet, 

AF og YS. 

Det fins også viktige trekk i lønnssystemene og tradisjonene 

i staten som vi trenger å kunne gi skikkelige svar på før vi 

kjører fr a m forbundsvise oppgjør som et sentralt krav. 

Disse s a kene er under diskusjon og en grundigere redegjørelse 

vil komme i Klassekampen i løpet av de nærmeste ukene. 

Da skal vi lage et større oppslag om oppgjøret i offentlig 

sektor med kjøpekraftsberegninger, argumenter rundt krava osv. 

Vi arbeider nå med å lage et supplement til faglig bulletinen 

som omh a ndler tariffoppgjøret i offentlig sektor. Dette vil 

være f erdig til utsendelse i månedsskiftet oktober/november. 

Samtidig vil vi undersøke om det er marked for en egen løpe

seddel om oppgjøret i offentlig sektor. Det har vi altså ikke 

tatt stilling til enda. 

Vi skal på forhånd annonsere tidspunktet for oppslaget i 

Klassekampen slik at man kan bestille ekstra til salg eller ut

deling. 

~RETTING: 

~ To hove~krav skal me d i ti llegg t il de som s tår nede rst på side 4: -l-l- 000 Spisepausa inn i arb e i n s tina 

Ill 000 Utvida omsorgs permi s j o n ved s van (fers kap 

ac {Formuleringene i di sse to krav a er ikke end e lirr) 
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VI. E~E!J~Q~~~~~-Q§_E~Q~-[~~~. 

I fØlge stående direktiv ( ) skal alle 

partimedlemmer abonnere på RØde Fane 1 direkte eller gjennom 

gruppeabonnernent. 

På grunnlag av den organisasjonsundersøkelsen som har vært 

gjennomført i år kan vi slå fast at dette direktivet langt 

fra er oppfyllt. Det er endel distriktsvise forskjeller 1 

og endel av talla er det også hefta endel usikkerhet til pga 

mangelfull rapportering 1 men ingen distrikt kan si seg for

nØyde med situasjonen. For deres distrikt er abonnements-

prosenten . ........... % 

Vi pålegger DS å ta dette opp med sine lag. I en viss grad 

har DS mulighet til å ~å direkte på spesielle lag som ligger 

svært dårlig an 1 på g~unnlag av l .agsrapportene. 

DS som har sendt fra seg lagsrapporter vil få disse i retur 

med denne send:i.nga. 

• 
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