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MELD IN_~ 

Til distrikts s tyrer, 

til avdelingsstyrer - som blir 6ppfordra til A oppre tte/ 

styrke sitt kommisjonæ;~rbeid for Oktbb er. 

Oktob e rkjeden, som består av Oktoberbokhandlene og Okt q ~ ~ rk om

misjonærene, er forlagets viktigste omsetningsledd. Om a ~tni nga 

gjennom kjeden er av avgjørende betydning for forlagets økonomi . 

Oktober har gjennom lengre t id hatt problemer. Salget av 

bøker har gått kraftig tilbake. Eokl1andlene dr iver tungt og de 

fleste me d et løpende underskudd. En del av dem komme r til A 

avvikle og begynne som kommisjonærer. Men også kommisj onærene 

har hatt stor tilbakegang. Kommisjonæren e se lger ikke bare 

mi~dre enn før. Mange steder har de ogsA lagt ned virksomheten 

helt. Fl e re større byer i landet står i dag uten noen aktiv 

representant for Oktober og nær sagt uten salg av Oktobe r-bø

ker. 

Dersom denne tendensen til nedgang i Oktoberomsetninga 

f ortsetter, k an dette få alvorlige følger for forlaget, og 

politiske kon se kvenser for partiet. For A møte den økonomiske 

tilbakegangen har f orl ag et i 1979 rasjon al isert inn til bei

net. Det blir nedlagt mye arbeid i A få fram bøker med en 

breiere salgsapell enn mange av bøkene har hatt de siste åra. 

Forlag e t vil også styrke arbeidet med salg og markedsføring. 

Problemet med ~alqet av bøkene er i dag nøkkelleddet i arb ei 

det med Oktober. 

Salge t av Oktoberbøkene baseres i alt vesentlig pA de n inn

satsen som Oktoberb ut ikkene og~ommisjonærene gjør over hele 

landet. Oktober driver veiledning av dette nettet gjennom en 

sentral kjedeledelse. Men det sier seg sjøl at det ikke er 

mulig å driv e en konkret veiledning og oppfølging a v over 100 

forskjellige salgssteder. Dett e ansvaret på ligger de lokale 

partiorganisas jonene, nAr det gjelder politisk prioritering, 

disponering av kader og planlegging og utvikling av Oktober

virksomheten ut fra lokale forutsetninger. 

Bare i noen distrikter har partiorganene tatt dette an-
• 

svaret alvorlig. Dåde bokhandelansvarlig ~! og komm~sjonærer 

klager jamt over over manglende partistøtte. Distriktsstyrene 
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viser ( med noen unntak ) l it en in t t! rt~ ~;se for dette aT· be ide t • 

Men uten et distriktss~yre som E!r i sta n d til ~ t~ Dktober ar -
• 

beidet al vorlig, ft.Jr dettf~ arb eidE~t rHJU VE!ndigvi s cl~nlige vil-

kår. 

Vi har nt.J vurdert det slik, at det en periode f rcwwver er 

riktigst t.J prioritere kommi s jonæ rn e tt e t, dvs utb yggin g og 

s ty rk ing <JV kommisjonærnett e t. I a ll e fy lke r over rw le lcHlde t 

er det behov for ei ~;tyr king a v kommi~; jon c,~ rj o b binCJa. 

Vi har satt opp et forslag som omf a tter alle fy lk e r i lan

det og s~m viser hvilke steder vi innstiller p ~ at k ommi~j onæ

rer bør opprettes og hvilke steder d en ek siste rende kommisjo

næren lett bør kunne bedre a rbeid e t sitt . 

"Distriktsstyret må vurdere denne innstillinga og ~~ørge f or 

at ti l tak a bl i r ~'att ut i l i vet p å de p l asser som bl i r best em t • 

Dersom dere mener at nm!n av plCJSSc! ne må " u t" c.JV lista- o g 

tilsv a rende, om dere mener noen plass e r bt.::Jr "inn" - venter v .l 

at dere gir melding om dette i ne ste s ending. De t te for at v1 

skal kunne ta ~;tillinq til de stedene de re E!v e ntu t!lt" f o rkat;tE!r 11 

og for å få supplE!I"t ove rsikten vå r med eventuelle n ye ~; teder. 

Representanter for SKs ~kon omiutvalg og f orlaget vil i 

tida framover reise ov er fwle landet for iJ su hvordan e:n u eid E:~t 

med å styrke kommiE>jonærjobbing a går og f or forh t1pentligvis ~~ 

kunn e bidra med hjelp og rettleiing. 

på oppdra g for sk au 

-sentra lkomiteens økonomi u tva lg 
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