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DI.REKTIV TIL DISTRIKTSSTYRENE OM ØKONOMIARBEIDEli 
(gjelder fra 1.9.89) 

I. DISTRIKTSSTYRET MÅ DRIVE ET ALLSIDIG 
ØKONOMIARBEID 

Distriktsstyret (DS) skal drive et allsidig økonomiarbeid 
og ha en økonomiansvarlig/kasserer. Særlig vekt må 
legges på inntektsarbeidet. 

l. Bidrag fra medlemmer og venner er vår viktigste 
inntektskilde 

Kontingent og annen støtte fra medlemmer og venner 
av partiet er hovedstolpen i partiets inntektsarbeid. Par
tiavdelingene organiserer medlemmene og er partiets 
viktigste forbindelsesledd til folk utafor partiet. Partiav
delingene spiller følgelig en avgjørende rolle i inntektsar
beidet. Ingen annen del av partiorganisasjonen kan på 
samme måte nå fram til alle medlemmer og venner og 
mobilisere dem til å betale kontingent og støtte partiet 
økonomisk. 

DS må derfor legge stor vekt på å drive inntekts
arbeidet i nært samband med avdelingsstyrene og de 
økonomiansvarlige i avdelingene. 

2. Et viktig problem: Partiavdelingene skaffer det meste 
av inntektene, men har sjøl små utgifter. 

Sentralstyret (ST) og DS disponerer størsteparten av 
partiets økonomiske ressurser. For å utnytte partiets 
begrensa midler, og få råd til konsentrert satsing, an
settelser o.l., må vi sentralisere bruken av midlene på 
denne måten. Partiavdelingene, som skaffer det meste av 
inntektene, bruker sjøl lite av dem. Dermed blir det lett 
til at partiavdelingene ikke ser betydninga av inntekts

. arbeidet, og prioriterer det ned. 

3. Gi informasjon, vis at midlene brukes effektivt! 

Denne tendensen kan bare motvirkes med politiske mid
ler: DS må legge stor vekt på politisk mobilisering for 
betydninga av økonomisk arbeid. DS må informere om 
hva partiets midler brukes til, og i praksis vise at mid
lene brukes effektivt, bekjemp~ sløsing osv. 

4. l iQJit~ktsarbeidet ':!' følgend!! områder særlig vil5.tige: 

• Jobbe for at medlemmene betaler høyest mulig kontin
gent, og at de betaler kontingenten til rett tid. Sikre 
gode rutiner for å få kontingent og rapporter i rett 
tid fra avdelingene. Sende penger og rapporter i rett 
tid til ST. 

• Få medlemmene til å gi en del av uventa inntekter til 
partiet, så som arv, gevinster o.l. Sørge for at det 
blir tatt rask kontakt med medlemmer som kan tenke 
seg å gi. 

• Få flest mulig deltakere i støtteringen for partiet. 
Sikre at avdelingene holder kontakten med støtte
ringsdeltakerne, og forhindrer at de faller fra. 

• Ta ansvar for at avdelingene selger lodd og samler 
inn penger til partiets lotteri og innsamlinger. 

• Sikre at partiet får det som er mulig av voksen
opplæringsmidler både fra staten og fra fylket og 
kommunene. 

• Ta grep om at distriktet får inn det vi har krav på 
av offentlig partistøtte. 

Områdene som er nevnt her behandles mer utfyllende i 
resten av direktivet. DS oppfordres i tillegg til å bruke 
fantasien og finne andre metoder for å øke partiets 
inntekter. 

5. Reduser utgiftene, bekjemp sløsing 

Uansett hva vi gjør for å øke inntektene vil partiets 
ressurser alltid være små i forhold til de store måla 
partiet har. De midlene vi har er i all hovedsak bidrag 
fra folk som sjøl strever med å få endene til å mØtes. 
Det er derfor svært viktig at alle organ i partiet gjør sitt 
for å redusere utgiftene og bekjempe sløsing. 

6. Skikkelig regnskapsføring 

DS disponerer organisasjonens midler, og har plikt til å 
gjøre rede for bruken overfor de som har valgt DS: 
årsmøtet. DS må derfor føre skikkelig regnskap. 

11. KONTINGENTEN 

l. DS skal drive inn kontingenten fra avdelingene, kon
trollere avdelingenes kontingentarbeide, og føre regnskap. 

a. DS er ansvarlig for å få inn kontingent og rapporter 
fra avdelingene seinest den 15. i måneden etter ter
minslutt (dvs. 15.1, 15.5 og 15.9). Dersom DS ønsker 
det kan avdelingene pålegges å betale inn oftere enn 
ved terminslutt. 

b. DS skal se til at alle medlemmer betaler kontingent 
.og~ at avdelingene ikke opparbeider kontingentgjeld. 

Om nødvendig må DS sikre ekstraordinær innhenting 
av rapport og/eller penger. 

c. DS skal godkjenne avdelingenes %-trekk, og om nød
vendig be avdelingene om å endre det. DS skal også 
se til at avdelingene ikke legger seg opp overskudd. 

d. DS skal godkjenne evt. opplegg for medlemmers 
innbetaling av kontingent til avdelingene over giro. 
ST har laget egne retningslinjer for betaling av kon~_ 

tingent over giro. 

e. DS skal føre regnskap over kontingenten etter de 
n~gler ST gir. DS skal overfor ST kunne ~ dokumen
tere at innlretalt/rapportert kontingent er rett. 
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2. Distriktstrekk 

l 
a. Partidistriktet kan trekke en del av kontingenten til 

egen drift. ST bestemmer et distriktstrekk som angir 
%-delen. som avdelingene og DS tilsammen kan trek
ke av kontingenten medlemmene betaler. Det DS 
disponerer blir altså distriktstrekket fratrukket sum 
avdelingstrekk. 

b. Nedenfor gis en veiledende norm for størrelsen på 
DS-trekket. ST vil likevel utøve skjønn når trekket 
fastsettes. Dersom DS planlegger å endre forutsetnin
gene for sitt DS-trekk, eller mener at trekket ikke 
lenger svarer til realitetene, må DS søke ST om 
endring. Normalt vil DS-trekket være fast innafor et 
kalenderår. 

c. Distriktstrekket fastsettes normalt som summen av 
følgende: 

• et grunntrekk på 20% til alle 
• et tillegg på 0-16% for reisekostnader i distriktet 
• et tillegg på 5% hvis distriktet har kontor 
• et tillegg på 15% hvis distriktet har folk på hel

eller deltid. I så fall dobles også tillegget for 
reisekostnader. Tillegget kan reduseres forholds
messig hvis omfanget av hel/deltidsfolk er mindre 
enn l pr 100 medlemmer i distriktet. 

d. Distriktstrekket angir også den %-satsen partidis
triktet får av inntekter fra støttering og "avgift" på 
uventa inntekter. I en overgangsperiode kan distrikt 
som ønsker det få beholde gammel trekkprosent både 
for kontingent (men justert opp slik at avdelingstrekket 
inkluderes), for støttering (75%) og for "avgift" (20%). 

3. DS skal føre rapport og betale kontingent til ST. 

a. Rapportskjema for innbetalinger for en termin samt 
for gjeld skal være klart til videreformidling til ST 
seinest ved utgangen av måneden etter terminutløp, og 
skal sendes med første mulige rutine, eller annen 
kurermulighet. DS som fører kontingentregnskap på 
PC bruker systemets rapport på diskett, øvrige DS 
bruker det utsendte rapportskjemaet. 

DS som har avtale om å sende rapport over 
modem skal gjøre det innen utgangen av måneden. _ 

b: Hvis avdelinger står med gjeld, eller innbetalinger fra 
avdelinger ikke har nådd fram til fristen, skal DS så 
langt mulig forskuttere beløpet som mangler, slik at 
ST får den innbetalinga som forventes Gfr tilsvarende 
plikt til forskuttering for avdelinga). 

c. Pengene skal sendes med kurer (rutine, sentrale møter 
e.l.) hvis dette er mulig innen en og en halv måned 
etter terminslutt (dvs. 15.2, 15.6, 15.10). I motsatt fall 
sendes pengene som avtalt over giro. For å redusere 
pengetransporten mest mulig, og gjøre det vanskeligst 
mulig for utenforstående å avdekke summen kontin
gent, skal pengestrømmer begge veier alltid avregnes 
mot hverandre (kontingent mot støttering f.eks.). 

ST kan pålegge DS å betale inn '-oftere enn en 
gang hver termin. 

d. Innbetalt kontingent med unntak av DS-trekk tilhører 
ST og skal ikke benyttes til DS sin drift. 

Ill. "AVGIFT" PÅ ARV OG UVENTA INNTEKTER 

l. Frivillig å bidra - alle oppfordres til å gi 

Medlemmer som har mottatt arv eller uventa inntekter og 
som kan tenke seg å gi skal snarest mulig kontaktes for 
diskusjon. Normalt skal diskusjonen tas av representanter 
for DS og avdelingsstyret i fellesskap, men det er DS 
som har ansvaret! 

Medlemmet skal oppfordres til å gi 10-20%, gjerne 
mer av store beløp. 

Ofte vil en arv ikke være kontante penger, men hus, 
leilighet e.l. Likevel er det mange som kan tenke seg å 
gi noe, fordi arven betyT en bedret økonomisk situasjon. 

Sjøl om vi oppfordrer alle til å gi, presiserer vi at 
dette er en frivillig ordning. 

2. ST/ØKU må være med på diskusjonen ved større 
summer 

Hvis DS vurderer det - som nødvendig, kan ST/ØKU 
kontaktes og være med på diskusjonen med medlemmet. 
Dersom det er snakk om uventa inntekter på mer enn 
300.000 kr skal ST/ØKU kontaktes straks. 

3. DS sin andel av "avgiften" 

Distriktstrekket angir den %-satsen som DS kan trekke 
av slike inntekter. Hvis DS fortsatt bruker de gamle 
satsene (se pkt 11.2.d) er trekket 20%. 

IV. STØTTERINGEN FOR PARTIET 

Støtteringen for partiet er økonomisk viktig. Den er 
også en viktig del av arbeidet med å organisere våre 
nærmeste venner rundt partiet og knytte dem nærmere til 
oss. 

ST sender -Opprør til alle deltakere i støtteringen. 
Sentralen sender også ut innbetalingsblanketter og purrer 
på innbetalinger. 

DS må stille målsettinger for distriktet og for de 
enkelte avdelingene, organisere kampanjer o.l. for å 
verve deltakere. 

DS er også ansvarlig for at det holdes kontakt med 
deltakerne, og for at deltakere som ser ut til å falle fra 
følges opp. 

Til hjelp i dette arbeidet får DS med jevne mel
lomrom tilsendt lister over deltakerne i sitt distrikt, samt 
betalingsstatus. 

Distriktstrekket angir den %-andelen DS får av dis
triktets støtteringinntekter. Hvis DS fortsatt bruker de 
gamle satsene (se pkt II.2.d) er andelen 75%. 
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V. WDDSALG OG INNSAMLINGER. 

For å øke partiets inntekter er det viktig å få folk langt 
utafor partiets rekker til å bidra økonomisk. Innsamling
ene, og særlig lotteriet, er vår viktigste metode til å få 
til dette. 

Det er derfor ønskelig at flest mulig partimedlemmer 
gjør en innsats i lotteri/innsamlinger. 

DS må i samråd med partiavdelingene legge opp 
distriktets arbeid med lotteri og innsamlinger. 

Hvilken andel av inntektene distriktet får avgjøres 
fra gang til gang. 

VI. VOKSENOPPLÆRINGSMIDLER. 

Partiet driver en omfattende studievirksomhet. Det meste 
av denne virksomheten faller inn under lov om voksen
opplæring og er berettiget til støtte gjennom studiefor
bundet Ny Verden, der partiet er medlem. 

DS må sette seg grundig inn i reglene som gjelder 
for støtte til studieringer og i STs regler for registrering 
av studiesirkler 

Om DS ønsker det kan hele partiets sirkelstøtte i 
fylket (de såkalte grønne midlene) betales inn til DS sin 
konto, istedetfor som nå, til den enkelte leder av studie
tiltak. 

DS må sikre at det finnes en fungerende lokalav
deling av Ny Verden i fylket, og at de kommunale -og 
fylkeskommunale mulighetene for støtte blir utnyttet (se 
eget notat om dette). 

VII. DEN OFFENTLIGE PARTISTØTTEN 

Der RV er organisert i fylket må DS arbeide for at 
partiet har et nært økonomisk samarbeide med RV. 

DS må ta grep om at distriktet får inn det vi har 
krav på av offentlig støtte: 
• søke stemme-, gruppe- og representantstøtte 
• få inn beinpenger fra representanter som får slike 
• sikre at vi tar mot mulige stillinger 

DS må arbeide fm at RV og AKP samarbeider om 
kontor og utstyr, ansatte osv., slik at vi utnytter beveg
elsens samla midler best mulig. Det er ønskelig at RV og 
AKP i fylket har samme økonomiansvarlig, eller at de 

ansvarlige jobber tett sammen. 

Vedlegg: 
• Kort presentasjon av .... de nye økonomidirektivene 
• Kommentar til nytt kont.dir. til DS/avdelingsstyrer 
• Direktiv til alle partimedlemmer om kontingent og 

økonomisk arbeid for partiet. Med kontingenllabell. 
• Direktiv til partiavdelingsstyrene om økonomiarbeidet 
• Kontingentrapportskjema for partiavd. med veiledning 
• Kontingentrapportskjema for DS med veiledning 
• Regler for støtte til studiesirkler fra Ny Verden 
• Andre muligheter for voksenopplæringsmidler 
• STs regler for registrering av studiesirkler 
• Instruks til avd.st. om bruk av giro ved kontingentinnb. 
• Instruks til DS om bruk av giro ved kontingentinnb. 
• Opplegg for regnskapsføring for DS 
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·Til alle medlemmer/avdelinger/DSer fra økonomiansvarlig juni 1989 

KORT PRESENTASJON AV ENDRINGENE l KONTINGENTSYSTEMET 
OG DE NYEØKONOMIDIREKTIVENE. 

De siste par åra har vi satt igang en snuoperasjon i 
partiøkonomien. Stikkord som profesjonalisering og satsing 
på distriktsstyrene (DS), stå på flere bein i inntektsar
beidet, støttering, karakteriserer denne omlegginga. Nå 
legger vi fram nye økonomidirektiv som svarer til endrin
gene. Samtidig går vi et skritt videre og legger opp til 
at distriktsstyrer som satser på ansatte og lokaler sikres 
en vesentlig høyere andel av inntektene enn før. 

Bakgrunnen for snuoperasjonen er 

• for det første at partiets inntekter har gått nedover. 
• for det andre en forståelse av at vi - tvert imot 

denne tendensen - trenger en langt sterkere parti
økonomi enn før 

• for det tredje en forståelse av at vi ikke kommer 
videre uten at distriktsstyrene får en langt bedre 
økonomi 

Inntekte'!,e har gått ned 

Kontingent og annen støtte fra medlemmer og venner er 
den viktigste inntektskilden for et kommunistisk parti. I 
AKP har kontingenten stått for 90% av inntektene. 
Dette er for mye. Av følgende grunn: 

Alle kommunistiske parti rammes av politiske kon
junktursvingninger, medlemsoppslutninga varierer med flo 
eller ebbe i klassekampen. Aktive medlemmer er partiets 
viktigste ressurs. Nedgang i medlemstallet betyr med en 
gang mindre slagkraft, mindre kontaktflate til folk. 

Når medlemmene i tillegg er den viktigste kilden til 
inntekter for partiet skjerpes problemene ytterligere. For 
uten flere bein å stå på i økonomien kommer vi i ned
gangstider fort inn i en ond sirkel: Svikt i kontingentinn
tektene gjør at ledelsen må skjæres ned, det blir færre 
krefter til å dele på omtrent like store oppgaver, og lite 
igjen til å motvirke nedgangen, nedgangen fortsetter med 
økt styr~e.... En utvikling vi vet medvirket til at mange 
av våre søsterparti brøt sammen for noen år siden. 

På 80-tallet har vi blitt færre medlemmer. Dermed 
har også inntektene gått ned. Harde sparetiltak gjorde 
det mulig å opprettholde det sentrale partiapparatet i 
noen år. Men for et par år siden sto vi på kanten av 
stupet. Enten større inntekter, eller inn i den onde sir
kelen. 

Ingenting kan fullt ut erstatte nedgangen i medlemstall. 
Hovedmetoden for å øke både økonomiske og andre res
surser er å øke antall medlemmer og venner av partiet. 

Men som kommunistisk parti, med målsettinger som 
strekker seg langt ut over tilfeldige perioder med flo og 
ebbe i klassekampen, er det vår plikt å skaffe oss øko
nomisk stabilitet som kan motvirke de politiske konjunk
turene. Vi må føre videre organisasjonens kollektive 
kunnskaper og erfaring slik at nye oppsving i klassekam
pen ikke trenger å starte på bar bakke. 

Se på den internasjonale ml-bevegelsen. To-tre parti 

i Europa overlevde krisa på slutten av 70-tallet. Bl.a. oss 
og Belgierne. Det henger ikke minst sammen med at vi 
hadde en økonomisk basis som gjorde at vi ikke var så 
sårbare for de politiske konjunkturene. 

Vi hadde brukt de gode 70-åra til å bygge opp 
dagsavis, trykkeri og forlag. Er det noen som tror vi 
hadde overlevd uten KK? 

Vi må styrke økonomien vesentlig 

Men sjølve partiapparatet har i hele vår historie hatt 
kummerlige kår. Alt for kummerlige. 

Vi er en liten organisasjon som har tatt på oss en 
svær oppgave: å lede revolusjon og innføre sosialisme og 
kommunisme i dette landet. For å løse denne oppgaven 
trenger vi politisk makt og innflytelse. Partiet er nettopp 
organisert for at vi skal få større makt og innflytelse enn 
vi ville ha hver for oss. Men organisering er ikke alt. 

Fler og fler begynte å forstå at det trengs en parti
økonomi på et kvalitativt annet nivå enn det vi har hatt. 
Mao sa - fortsatt helt korrekt - at politisk makt springer 
ut av geværløpet. Han forsto at makt .er et materielt 
spørsmål. Under våre forhold - i Norge idag - springer 
politisk makt ut av økonomisk makt. 

I perioder med tilbakegang er det viktig å ha en 
stabil kjerne av yrkesrevolusjonære i vid forstand. Vi kan 
tåle mye svingninger i medlemstall og oppslutning, forut
satt det fins en slik stabil kjerne som formidler og fører 
videre organisasjonens kollektive kunnskaper og erfaring. 

Og i Norge er det ikke nok med en slik kjerne i 
Oslo. Til det er avstandene - og ikke minst: forskjellene 
fra landsdel til landsdel - for store. 

OSene må få større slagkraft 

Det bringer oss over på det tredje viktige poenget. 
AKP har alltid hatt en svært sentralistisk økonomi. Og 
det har vært nøvendig å ha det slik. Dels fordi vi er en 
sentralistisk organisasjon, den sentrale ledelsen betyr mye. 
Men det fins også en enkel praktisk forklaring. V år øko
nomi har alltid vært på et så lavt nivå at bare de fær
reste OSene har kunnet tenke på å ha betalte folk. 
Dermed har de økonomiske behovene heller ikke vært så 
veldig store de fleste sted, en god utnytting av våre 
felles midler har forutsatt sentralisering. 

Likevel har det blitt mer og mer åpenbart at vi er 
nødt til å styrke distriktsleddet, at organisasjonen nå er 
for topptung. Ikke det at vi har en for stor sentral led
else, tvert imot. Men DSene sliter alt for tungt, det er 
nødvendig å få yrkesrevolusjonære i partidistriktene. . 

Sentralstyret (ST) mener at den viktigste økonomiske 
oppgava framover er å skaffe økonomisk grunnlag for 
ansettelser i de aller fleste OSene. Inntil videre skal sen-. 
tralens aktivitet fryses på det nivået den er omtrent. 

Uten tvil trengs det fler ansatte og mer ressurser 
sentralt. Men først må vi styrke DS-leddet. Uten det 
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klarer vi ikke å utnytte et sterkere sentralt apparat. 
Det l-i gjør sentralt blir i alt for liten grad omsatt i økt 
og forbedret aktivitet i laga. 

Dette er bakgrunnen for snuoperasjonen. Det var umid
delbart klart at 

vi må skatTe oss flere bein å stå på økonomisk 

I utgangspunktet lanserte vi støttering og "avgift" på arv 
og uventa inntektersom nye tiltak. Støtteringen har hatt 
en tyngre start enn vi håpet, men resultatene som er 
oppnådd i distrikt som har satset viser til fulle at her har 
vi store muligheter: 

Vestfold kom i løpet av noen få måneder sist høst 
opp i 42 deltakere, Møre og Nordland Nord ligger på ca 
30 deltakere. Alt er resultat som er nådd ved liten 
innsats fra få kamerater. At vi ikke har fler deltakere på 
landsbasis skyldes vår egen innsats. 

"Arveavgiften" kjører vi nå igang i og med at den 
tas med i de nye direktivene. 

I mellomtiden har det også blitt klart for oss at vok
senopplæringsmidler via Ny Verden bør kunne bli en 
vesentlig inntektskilde for distriktene. 

Vi har prøvd oss fram et par år. Nå summerer vi 
opp erfaringene i form av nye økonomidirektiv. 

Samtidig retter vi opp noen svakheter i kontingentsy
stemet slik det har vært. 

Viktigste endringer/nye saker: 

1. Økonomidirektiv erstatter kontingentdirektiv. 

I tråd med arbeidet med å få en økonomi som står på 
flere bein, erstatter vi det tidligere kontingentdirektivet 
med et økonomidirektiv som omfatter alle inntektstyper. 
Det kommer egne direktiv for medlemmer, for avdelinger 
og for distriktsstyrer. 

2. Vi justerer progresjonsgrensene. Utsette større omleg-
ging 

En kassererkonferanse har diskutert endringer i kontin
genten. Vi er blitt enige om at vi i denne omgangen 
begrenser oss til å høyne progresjonsgrensene, slik at 
laveste progresjonstrinn blir omtrent gjennomsnittlig indu
striarbeiderlønn. 

Vi arbeider videre med omlegging til kontingent som 
i større grad tar hensyn til forsørgelsesbyrde og boutgif
ter. 

3. Myk overgang for nye medlemmer 

Vi åpner for at nye medlemmer kan betale ned til halv 
kontingent første året. 

4. Få slutt på kontingentrestansene: Avdelinger og DS 
forskutterer for medlemmer med kontingentgjeld. 

De siste åra har ST hatt store lihiditetsproblemer. En 
vesentlig årsak har vært store og økende kontingentres
tanser. Pr. l . mai 1989 hadde ST fått inn kontingent 
fram til og med ca 20. august 1988 i gjennomsnitt for 
landet. Et slikt etterslep kan vi ikke leve med. 

De sentrale kassererkonferansene har diskutert dette 
problemet flere ganger, og konkludert med at vi må over 
på en ordning der partiavdelingene og distriktsstyrene 
står ansvarlig for å betale videre en sum som svarer til 
det medlemmene skal betale ved hvert terminutløp. Vi 
må Dytte problemet ned dit det lett kan løses: 

Hvis et lag mangler kontingent for noen få medlem
mer når de skal betale inn til DS skal de forskuttere 
denne summen. Laget kan i løpet av få dager få inn 
igjen disse pengene fra medlemmene det gjelder. Slik det 
har vært utgjør alle disse små restansene til sammen til 
svære summer som skaper nær uoverstigelige problem for 
ST. 

Tilsvarende skal OSene forskuttere anslått sum for 
lag de ikke har fått kontakt med før terminutløp. Også 
her er det en begrenset oppgave for DS å få inn slike 
beløp etterpå, men en stor oppgave for ST. 

Hvis dette skal fungere forutsetter det at de aller 
fleste medlemmer betaler månedlig, og at beløp som 
forskutteres er relativt små. 

5. Den største endringen: Stor økning i inntektene til DS 
med ansatte og kontorer. 

Med det nye systemet vil det være mulig for distrikts
styrene å finansiere ansettelser og lokaler innafor de 
normale inntektene. OSene kan beholde en fast andel av 
kontingent, støttering og "arveavgifter". Andelen øker 
sterkt hvis DS har ansatte, kontor, eller hvis det er 
distrikt med mye reiseutgifter. 

6. Til sist: Vi åpner for begrenset bruk av giro ved 
betaling av kontingent. 

DS og avdelingsstyrene får nærmere detaljer. 

7. Tidspunkt for innføring av endringene: 

• Medlemmene kan ta i bruk de nye progresjonssat
sene fra 1.9.89. 

• Myk overgang for nye medlemmer kan innføres umid
delbart. 

• Avdelingene og OSene skal ta i bruk nytt kontin
gentskjema og forskuttere kontingentgjeld f.o.m. termin 
2/89, dvs. f.o.m. 1.9.89. 
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Til DS/Avdelingsstyrer fra økonomiansvarlig: 
Kommentar til nytt kontingentdirektiv. 

Dette leses i tillegg til medlemspresentasjonen. 

l. Den nye DS-trekkprosenten gjelder prosentdelen av 
kontingenten fra medlemmene som DS og avdelingene til 
sammen skal trekke. 

Dette er en endring i forhold til før. Det gamle prosent
trekket skulle trekkes av det som kom inn til DS, etter 
at avdelingene hadde trukket sitt, og tilfalt i sin helhet 
DS. 

I noen tilfeller slo dette feil ut. I distriktssentra med 
flere avdelinger har det ofte vært slik at DS dekket det 
meste av de felles utgiftene for byen/kommunen. Dermed 
har avdelingene kunnet redusere sitt prosenttrekk. Men 
denne reduksjonen tilfalt da ST, og kom ikke til økning 
av DS sine inntekter. 

Det nye systemet overlater til DS å ta standpunkt 
til hvordan midlene skal fordeles mellom DS og avdelin
gene. Distriktsprosenttrekket angir summen distriktet kan 
trekke. DS sin del framkommer da som differensen mel
lom hele trekket og det som allerede er trukket i avdel
ingene. 

2. Det fins en norm for hvor stort distriktstrekket bør 
være, men endring av trekkprosent skal alltid godkjennes 
av ST før den settes ut i livet. 

Begrunnelsen for dette er enkelt og greitt at ST også 
må ha muligheter for å budsjettere sine inntekter. 

3. Den nye trekk% gjelder likt både for kontingent, 
støttering og arveavgift 

4 I en overgangsperiode kan DS som ønsker det få 
beholde gamle andeler for kontingent, støttering (75%) og 
arveavgift (20%) 

Bakgrunnen for dette er at noen DS uten ansatte vil få 
reduserte inntekter ved overgang til nytt system. Dette 
vil vi unngå. DS skal likevel gå over til å bruke de nye 
kontingentskjemaene, og forskuttere restanser. Ettersom 
de nye skjemaene bruker distriktstrekk som inkluderer 
avdelingenes trekk (se pkt 2), må trekk% i samråd med 
ST _!'jkes noe_lor å sikre samme inntekt til DS. 

5. DS som vil gå over til nytt ·system må forplikte seg 
til å .gjennomføre forskuttering fra DS til ST 

6. DS som går over til nytt system for DS-trekk må 
først drive inn aU gjeld t.o.m. termin 891. Deretter kan 
ny trekk% tas i bruk f.o.m. termin 892 

Før DS får gå over til ny trekk% skal all gjeld for 
termin 891 og før drives inn. Bruk gamle skjema og 
gammel trekkprosent. 

Dersom DS ikke har fått inn all slik gjeld innen 
fristen f-or innbetaling av termin ~92, avgjør ST om DS 
får gå over på ny · trekkprosen~. ST vil . ta · hensyn til 
størrels~n av den resterende gjelden og · hvor niye av 

tidligere gjeld som er nedbetalt i perioden. 
Hvis DS tross gjeld får gå over på nytt system skal 

det gjøres en avtale med ST om at en sum svarende til 
gjenstående gjeld trekkes etter gammel trekkprosent. 
Først deretter kan DS gå over til den nye prosentsatsen. 

7. Hvordan vi kan få slutt på kontingentgjelda. Nøkkel
tiltak er månedskontingent og forskuttering av gjeld, i 
tillegg nedbetalinsplan for gammel gjeld. 

De siste åra har ST hatt store likviditetsproblemer. En 
vesentlig årsak har vært store og økende kontingentrest
anser. Pr l. mai 1989 hadde ST fått inn kontingent fram 
til og med ca 20. august 1988 i gjennomsnitt for landet. 
Etter normalrutinene skulle vi for lengst vært ajour pr 1.1. 
Vi ligger altså over en termin etter. Siste halvåret har vi 
bortimot doblet etterslepet. Et slikt etterslep kan vi ikke 
leve med. 

Forskuttering av kontingentgjeld. 

De sentrale kassererkonferansene har diskutert dette 
problemet flere ganger, og - som vi skriver i presenta
sjonen til medlemmene - konkludert med at vi må over 
til at avdelinger og DSer forskutterer kontingentgjeld. 

Vi må ikke skjule virkelige problem gjennom at kontin
genten forskutteres fra avdelingskasse og DS-kasse 

De nye kontingentskjemaene tar vare på dette poen
get. Det kommer tydelig fram på skjemaet hva som er 
medlemsgjeld/lagsgjeld og hva som er forskutteringer. 

Hva skal forskutteres? 

Poenget er at avdelinger og DS skal forskuttere det de 
venter å få inn. Dersom et lag regner med at et rriedlem 
er utmeldt og ikke vil betale behøver ikke laget å for
skuttere det beløpet. På samme måte skal DS gjøre 
realistiske anslag for lag de ikke har fått rapport fra. 

For øvrig er det ikke noe stort problem om en avde
ling -eller et os- skulle- forskuttere gjeld som seinere 
avskrives. Rapportskjemaene er laget slik at dette auto
matisk går til fratrekk_ved neste inp.betaling. 

Hovedsaka er å unngå at medlemmer opparbeider gjeld 

Forskuttering vil løse DS og ST sine problem med bud
sjettering og likviditet. Det vil også fungere som en 
pådriver til å få inn gjeld i avdelinger og DSer. Men 
forskutteringer kan bare fungere hvis de aller fleste 
medlemmer betaler punktlig, slik at beløp som avdelinger 
eller DS må forskuttere er små. 

Hovedpoenget må være å unngå at .medlemmene opp
arbeider gjdd. Derfor bør vi se litt nærmere på hva 
som skjer når gjelda øker slik som nå. 

Mange av DS-kassererne sier at restansene øker 
fordi tnedlemme1;1e sier de- · ikke har råd til å betale 

· kontingenten etler gjelda. 
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Kontingenten utsettes fordi ingen følger opp. Pass på at 
alle betaler månedlig. 

Regjeringas innstrammingspolitikk fører til at de fleste 
får dårligere råd. Kontingenten blir for mange den første 
utgiften de kutter for å få privatøkonomien til å gå opp. 

Men hvorfor utsetter kamerater kontingenten, istedet 
for andre regninger? Jeg tror det både er et politisk og 
et teknisk problem. Og disse to sidene henger sammen. 

Noen slumser med kontingenten fordi de begynner å 
vakle på partimedlemsskapet sitt. I seg sjøl et svært godt 
argument for at vi må reagere raskt på uregelmessighe
ter, og løse de evt. motsigelsene som ligger bak, før 
motsigelsene er blitt uløselige, og kontingentgjelda er blitt 
enda et argument for å melde seg ut. Men jeg tror at 
dette gjelder et fåtall av de som nå har kontingentgjeld. 

Jeg tror de aller fleste medlemmer ønsker å betale 
kontingenten sin. Det er tradisjon i arbeiderklassen å se 
på det å betale kontingenten som en æressak, se på 
kontingentgjeld som æresgjeld. Men de fleste har ikke 
strøken orden på økonomien sin. I trange tider må mange 
utsette en del regninger en måned. Kontingenten blir 
lett glemt når den ikke ligger i hylla sammen med tele
fonregninga, strømregninga og alle de andre. De kredito
rene som presser hardest på blir betalt. 

I de aller fleste partiavdelinger er det lite oppfølging 
når folk blir etter med kontingenten. Det kommer ingen 
innbetalingsblankett i posten, det kommer ikke trusler om 
inkasso. Jeg våger de-n påstanden at de -fleste avdelinger 
ikke reagerer i det hele tatt før ved terminutløp og 
mange ikke en gang da. 

Dermed vokser gjelden seg så stor at mange ikke 
klarer å betale, ihvertfall ikke i på en gang. Og vi har 
fått et gjeldsproblem. 

Første skritt for å unngå problemet nå må være å 
sørge for at alle medlemmer betaler månedlig. Det må 
være lagets kollektive ansvar at ingen kommer så langt i 
bakleksa at det blir problem å komme seg ajour. 

Økonomien er også politikk! 

Men kontingentgjelda er ikke bare et teknisk problem 
som vi løser ved å stramme opp rutinene. For det er en 
grunn til at kontingenten ikke er det første folk tenker 
på når lønningsposen kommer. Betydninga av det øko
nomiske arbeidet, den økonomiske, materielle basisen for 
hele den \'irksomheten vi driver, er lite forstått. Økonomi
aroeid~t ses på som noe prakk som vi helst sk~lle )øse 
ved trekk fra en bankkonto, slik at vi i det hele tatt 
slapp å snakke om det. 

Dette er grunnleggende feil. Økonomi og politikk er 
knyttet tett sammen, både i partiet, og i samfunnet utafor 
partiet. Vi kan ikke bygge sosialisme og kommunisme 
uten å bry oss om økonomi. Og ingen må tro at vi kan 
bygge partiet uten å interessere oss for partiets økonomi. 

Jeg tror det er rett å innføre fast trekk over giro for 
enkelte som ikke klarer å få orden på betalinga, men 
kontingent og partiøkonomi må likevel være tema på 
lagsmøtene. Ikke først og fremst for å få inn akkurat de 
og de pengene på det eller det møtet, men fordi partiets 
økonomi er være ell<::r ikke være for partiet. 

Kontingent er ett av beina vi står på; .tilmed hoved-

beinet. Men vi må stå på mange flere bein. Vi må få 
partiets venner til å bidra, ja, vi må helst få partiets 
uvenner til å bidra. Dette kan vi bare klare hvis med
lemmene forstår hvorfor økonomi er viktig, og hva vi 
trenger pengene til. Hvis dette er et tema i laget, så blir 
kontingenten en liten sak å løse. 

De laga som har løst problemet med kontingentinn
gangen er stort sett lag som har kontingenten oppe som 
et punkt på hvert lagsmøte, som sørger for at alle er 
ajour, og tar problemene opp med en gang. 

Noen vil kanskje innvende at jeg hopper bukk over et 
problem mange har reist: at medlemmene ikke har råd til å 
betale kontingenten. Det er både sant og usant. Jeg tror 
det er rett at mange medlemmer tror og mener og føler 
at de har dårlig råd til å betale kontingent. Og jeg tror 
at medlemmer som har fått stor gjeld ikke klarer å 
betale gjelden med en gang. Men jeg tror at 

99% av medlemmene har råd til å betale den månedlige 
kontingenten hvis den betales hver måned. 

Det dreier seg om prioritering. Det dreier seg om å 
forstå at det betyr noe at kontingenten blir betalt. 

Jeg tror faktisk at hovedsvaret vårt når innstram
mingspolitikken rammer partiøkonomien nettopp er å 
stramme inn på at kontingenten betales hver måned. De 
fleste har dårligere råd enn før. Dermed blir det oftere 
til at medlemmer opparbeider gjeld, og samtidig vanske
ligere å betale ned gjelden. Svaret vårt på dette er: 
Unngå gjeld! Betal de små overkommelige summene på 
hvert møte! 

Jeg har en grunn til for å se bort fra at vi ikke har 
råd til å betale kontingent. For det er det samme som å 
si at vi ikke har råd til å ha et kommunistisk parti net
topp når det trengs mest, når det tetner til, når angrep
ene på folk flest skjerpes. Det er akkurat nå vi ikke har 
råd til å unnvære et kommunistisk parti! 

Hva så med medlemmer med stor gjeld? 

Noen innvender at forskuttering vil bli umulig å gjennom
føre fordi medlemmene har for stor gjeld. Det er sikkert 
riktig for noen lag - nå. Poenget med det som er skre
vet over er å unngå at vi kommer i slike situasjoner i 
framtida. LikeveL må vi .ha Jlletoder for å rydde opp når 
noen kommer i en situasjon med stor gjeld. 

For det første må det aytales at medlemmene fra nå 
-av betaler sin faste månedskontiQgent. For det andre må 
det lages en nedbetalingsplan for -gjelda, slik at det f.eks. 
betales et beløp i tillegg til den løpende kontingenten 
hver måned inntil kontingenten er betalt. Husk forøvrig 
at mange kan klare å betale ned en del når de får 
feriepenger. Noen vil også kunne ta opp et lån og få 
betalt kontingenten med en gang. 

Hvis det er åpenbart at et medlem ikke kan klare å 
betale hele gjelda i løpet av et år eller så, kan siste 
løsning være å avskrive noe av gjelda. Tross alt må vi 
innrømme at når folk kommer langt etter med gjelda, så 
er det også avdelingas ansvar at det har skjedd. Det er 
viktig å få gjelda ut av verden og ta vare på medlem
mene, Hvis det er aktu~lL å avskrive kontingent, skal 
dette i hvert enkelt tilfelle godkjennes av DS. 
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DIREKTIV TIL ALLE PARTIMEDLEMMER OM KONTINGENT OG 
ØKONOMISK ARBEID FOR PARTI ET 
(gjelder fra 1.9.89) 

I. BIDRAG FRA MEDLEMMER OG VENNER ER 
VÅR VIKTIGSTE INNTEKTSKILDE 

Kontingent og annen støtte fra medlemmer og venner 
av partiet er hovedstolpen i partiets inntektsarbeid. Alle 
partimedlemmer må sjøl betale kontingent og på andre 
måter - gjennom partiavdelinga - bidra til å øke partiets 
inntekter. 

Sentralstyret (ST) bestemmer kontingentsatsene. Alle 
medlemmer er i følge vedtektene pålagt å betale kontin
gent etter de vedtatte satsene. 

Partiavdelingene har ansvar for andre sider av par
tiets samla inntektsarbeid og avgjør sjøl hvordan de 
enkelte medlemmene skal delta i dette arbeidet, men 
direkte innbetalinger ut over kontingenten er alltid frivil
lige. 

I følgende deler av inntektsarbeidet ut over kontin
genten er medlemmenes innsats særlig viktig: 

l. Gi en del av arv og uventa inntekter til partiet 

Alle medlemmer oppfordres til å gi en del av arv og 
uventa inntekter (gevinster o.l.) til partiet. Av arv i 
vanlig størrelse oppfordres alle til å gi 10-20%, gjerne 
større andel av større beløp. 

2. Verve deltakere i støtteringen for partiet 

Støtteringen for partiet er både politisk og økonomisk 
viktig. Det er ønskelig om flest mulig partimedlemmer 
verver deltakere, holder kontakten med dem, og for
hindrer at de faller fra. Men partiavdelingene avgjør sjøl 
hvilke partimedlemmer som skal ha særskilt ansvar for 
dette arbeidet. 

3. Selge lodd for partiet, bidra og oppfordre andre til å 
bidra i innsamlinger. 

For å øke partiets inntekter er det viktig å få folk langt 
utafor p<if~ie~s rekker til å bidra økonomisk. Innsamling
ene, og særlig lotteriet, er vår viktigste metode til å få 
til dette. 

Det er derfor ønskelig at flest mulig partimedlemmer 
gjør en innsats i lotteri/innsamlinger. 

Men igjen er det partiavdelingene som sjøl avgjør 
hvem som skal ha særskilt ansvar for dette arbeidet. 

Il. REGLER FOR KONTINGENTEN 

l. Hvem skal betale kontingent? 

I følge § l og § 4 i vedtektene skal alle medlemmer og 
kandidatmedlemmer betale medlemskontingent til partiet. 

Medlemmer som blir overført til ny avdeling, skal 
betale kontingent til den avdelinga hun flytter fra ut den 
måneden overføringa skjer. 

2. Når skal kontingenten betales? 

Kontingenten skal betales for en måned av gangen, 
seinest den 15. i måneden. Kontingenten betales til av
delingsstyret. Medlem er sjøl ansvarlig for at kontingen
ten betales i rett tid. 

3. Hvordan betales kontingenten? 

Normalt betales k~ntingenten kontant på medlemsmøter i 
avdelinga. \ 

Det kan gis tillatelse til at enkelte medlemmer betaler 
kontingent til avdelinga over giro. 

4. Kontingentsatsene. 

a. Nedenstående satser er minimumsbeløp. Partimed
lemmer som har økonomisk evne til det bør avtale å 
betale mer. 

b. Minstesats er kr. 50 pr mnd. Den gjelder for hjem
meværende, studenter, skoleelever, soldater, arbeidsløse 
over lengre tid, samt for trygdede og medlemmer som 
kommer lavere ved å regne normalsats. 

c. Utgangspunktet for beregning av kontingenten er 
brutto inntekt pr. måned, medregnet alle tillegg. 

For medlemmer med store variasjoner i måneds
lønna pga særlig arbeidssyklus, må det regnes ut 
gjennomsnittlig månedslønn på grunnlag av en lengre 
periode. 

For sjølstendig næringsdrivende er utgangspunktet 
likningsoppgaven for året som er gått. Inntekt skal 
minimum regnes som netto næringsinntekt. For mange 
næringsdrivende vil netto næringsinntekt gi for lavt 
anslag. Dette må vurderes konkret i de avdelingene 
det gjelder. 
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d. Kontingentsatsene er følgende (se tabell): 

Brutto inntekt kontingent i % av bruttoinnt. 
pr. måned 

lav sats høy sats 

av under 13000 1,3% 2,0% 

av fra 13-17000 2,3% 3,0% 

av fra 17-20000 3,3% 4,0% 

av over 20000 4,3% 5,0% 

Lav sats betales av medlemmer som forsørger barn 
på en inntekt (en inntekt betyr at medlemmet er 
enslig eller at ektefelle/samboer er uten inntekt) 

Høy sats betales av alle andre. 

e. Partiavdelinga kan etter konkret vurdering godkjenne 
at et nytt medlem betaler under sats det første året. 

Minimum er halvdelen av ovenstående sats, men likevel 
ikke mindre enn kr 50 pr mnd. 

f. Partimedlemmer som er med i RU eller NKS skal 
betale kontingent til begge organisasjoner. De bør gå 
i spissen i kontingentarbeidet i ungdomsforbundet, og 
betale høyeste sats, eller så mye som mulig, der. 

Som en regel skal de betale kontingent til begge 
organisasjoner slik at summen blir lik det medlemmet 
skulle betale til partiet etter kontingentreglene. Like
vel er minimum til partiet minstesatsen (kr 50). 

5. Dispensasjon fra satsene 

I spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon fra satsene. 
Normalt kan avdelinga gi slik dispensasjon. Dersom 

avdelinga etter dispensasjonen til sammen betaler mindre 
enn den etter (minimums)satsene skal gjøre, må den sende 
søknad til DS. 

Dispensasjon fra satsene skal alltid gis for et begren
set tidsrom og aldri for mer enn ett år. Skal dispensa
sjonen forlenges ut over ett år må saka behandles av DS. 

Tabell over månedskontingent 
brutto måneds- brutto aåneds- brutto måneds- brutto måneds- brutto måneds- brutto aAneds- brutto måneds-
maneds konting. aåneds konting. 11åneds konting. aåneds konting. måneds konting. måneds konting. måneds konting. 
lønn ·lav l høy lønn lav 1 høy lønn lav 1 høy lønn lav I høy lønn lav 1 høy lønn . lav r høy lønn lav 1 høy 

2000 50 50 7000 91 140 12000 156 240 17000 261 380 22000 446 600 27000 661 850 32000 876 1100 
2200 50 50 7200 94 144 12200 159 244 17200 268 388 22200 455 610 27200 670 860 32200 885 1110 
2400 50 50 7400 96 148 12400 161 248 17400 274 396 22400 463 620 27400 678 870 32400 893 1120 
2600 50 52 7600 99 152 12600 164 252 17600 281 404 22600 472 630 27600 687 880 32600 902 1130 
2800 50 56 7800 101 156 12800 166 256 17800 287 412 22800 480 640 27800 695 890 32800 910 1140 
3000 50 60 8000 104 160 13000 169 260 18000 294 420 23000 489 650 28000 704 900 33000 919 1150 
3200 50 64 8200 107 164 13200 174 266 18200 301 428 23200 498 660 28200 713 910 33200 928 1160 
3400 L50 68 8400 109 168 13400 178 272 18400 307 436 23400 506 670 28400 721 920 33400 936 1170 
3600 50 72 8600 112 172 13600 183 278 18600 314 444 23600 515 680 28600 730 930 33600 945 1180 
3800 50 76 8800 114 176 13800 187 284 18800 320 452 23800 523 690 28800 738 940 33800 953 1190 
4000 52 80 9000 117 180 14000 192 290 19000 327 460 24000 532 700 29000 747 950 34000 962 1200 
4200 55 84 9200 120 184 14200 197 296 19200 334 468 24200 541 710 29200 756 960 34200 971 1210 
4400 57 88 9400 122 188 14400 201 302 19400 340 476 24400 549 720 29400 764 970 34400 979 1220 
4600 60 92 9600 125 192 14600 206 308 19600 347 484 24600 558 730 29600 773 980 34600 988 1230 
4800 62 96 9800 127 196 14800 210 314 19800 353 492 24800 566 740 29800 781 990 34800 996 1240 
5000 65 100 10000 130 200 15000 215 320 20000 360 500 25000 575 750 30000 790 1000 35000 1005 1250 
5200 68 104 10200 133 204 15200 220 326 20200 369 510 25200 584 760 30200 799 1010 35200 1014 1260 
5400 70 108 10400 135 208 15400 224 332 20400 377 520 25400 592 770 30400 807 1020 35400 1022 1270 
5600 73 112 10600 138 212 15600 229 338 20600 386 530 25600 601 780 30600 816 1030 35600 1031 1280 
5800 75 116 10800 140 216 15800 233 344 20800 394 540 25800 609 790 30800 824 1040 35800 1039 1290 
6000 78 120 11000 143 220 16000 238 350 21000 403 550 26000 618 800 31000 833 1050 36000 1048 1300 
6200 81 124 11200 146 224 16200 243 356 21200 412 560 26200 627 810 31200 842 1060 36200 1057 1310 
6400 83 128 11400 148 228 16400 247 362 21400 420 570 26400 635 820 31400 850 1070 36400 1065 1320 
6600 86 132 11600 151 232 16600 252 368 21600 429 580 26600 644 830 31600 859 1080 36600 1074 1330 
6800 88 136 11800 153 236 16800 256 374 21800 437 590 26800 652 840 31800 867 1090 36800 1082 1340 
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DIREKTIV TIL PARTIAVDELINGSSTYRENE O·M ØKONOMIARBEIDET 
(gjelder fra 1.9.89) 

Alle partiavdelingsstyrer skal drive økonomiarbeide og 
ha en økonomiansvarlig/kasserer; Hovedsaken er inntekts
arbeidet. 

I. PARTIETS INNTEKTER AVHENGER AV AVDEL
INGENES INNSATS 

l. Bidrag fra medlemmer og venner er viktigst 

Kontingent og annen støtte fra medlemmer og venner 
av partiet er hovedstolpen i partiets inntektsarbeid. 

Partiavdelingene organiserer medlemmene og er det 
viktigste forbindelsesleddet til folk utafor partiet. Parti
avdelingene spiller følgelig en avgjørende rolle i inntekts
arbeidet. Ingen annen del av partiorganisasjonen kan på 
samme måte nå fram til alle medlemmer og venner og 
mobilisere dem til å betale kontingent og støtte partiet 
økonomisk. 

For partiavdelingene er følgende sæ rlig viktig: 

• Jobbe for at medlemmene betaler høyest mulig kontin
gent, og at kontingenten betales til rett tid både fra 
medlemmene til avdelinga og fra avdelinga til dis
triktsstyret (DS). 

• Oppfordre medlemmene til å gi en del av arv og 
uventa inntekter {gevinster o.l.) til partiet. 

• Verve deltakere i støtteringen for 
kontakten med støtteringsdeltakere 
område, og forhindre at de faller fra. 

partiet. Holde 
partiavdelingas 

• Ta ansvar for at avdelinga selger lodd og samler inn 
penger til partiets lotteri og innsamlinger. 

Inntekter som følger av partiets politiske arbeid er også 
svært viktige. Voksenopplæringsmidler må nevnes spesielt. 

Områdene som er nevnt her behandles mer utfyl
lende i resten av direktivet. Partiavdelingene oppfordres 
i tillegg til å bruke fantasien og finne andre metoder for å 
øke partiets inntekter. 

2. Et viktig problem: Partiavdelingene skaffer det meste 
av inntektene, men har sjøl små utgifter. 

Sentralstyret (ST) og DS disponerer størsteparten av 
partiets økonomiske ressurser. For å utnytte partiets 
begrensa midler, og få råd til konsentrert satsing, an
settelser o.l., må vi sentralisere bruken av midlene på 
denne måten. Partiavdelingene, som skaffer det meste av 
inntektene, bruker sjøl lite av dem. Dermed blir det lett 
til at partiavdelingene ikke ser betydninga av inntekts
arbeidet, og -prioriterer det rre<i. 

3. Krev informasjon, krev effektiv bruk av midlene! 

Denne tendensen kan bare motvirkes med politiske mid
ler: Høyere organ må legge stor vekt på å informere om 
hva pengene brukes til, de må i praksis vise at midlene 

brukes effektivt, bekjempe sløsing osv. Partiavdelingene 
må på sin side kreve informasjon og følge nøye med i 
ledende organers bruk av midlene. 

4. Før regnskap 

Avdelingsstyret disponerer organisasjonens midler og har 
plikt til å gjøre rede for bruken overfor avdelingsårs
møtet. Derfor må det føres skikkelig regnskap. 

Il. KONTINGENTEN 

l. Avdelinga er ansvarlig for at medlemmenes kontin
gentsatser er i samsvar med kontingent direktivet 

a. Før nye medlemmer blir med i partiet skal avdel
inga gjennomgå økonomidirektivet med dem, og be
stemme hvilken kontingent de skal betale. 

b. Medlemmenes satser skal gjennomgås minimum en 
gang i året, og evt justeres i tråd med endringer i 
inntekten. 

2. Avdelinga skal drive inn kontingent fra medlemmene, 
og føre kontingentregnskap. 

a. Avdelinga er ansvarlig for at alle medlemmer betaler 
kontingent seinest den 15. i hver måned, og må 
reagere når medlemmer blir liggende etter, slik at de 
opparbeider seg gjeld. Om nødvendig må enkelte 
medlemmer ·betale kontingent over giro (se egne 
regler for dette) 

=- - -
b. Hvis et medle~'Ten periode er forhindret fra å delta 

på avdelings~øter, skal kontingent likevel innbetales. 

c. Medlemmer som blir overført fra avdelinga skal betale 
kontingent til avdelinga ut den måneden overføringa 

skjer. Det skal føres på overføringsmeldinga til kame
raten hvilken måned kameraten har betalt kontingen
ten fram til (f.eks. t.o.m. mars 1989). Kasserer i den 
nye avdelinga er ansvarlig for å kontrollere dette ved 
overføring. 

d. Avdelinga skal føre regnskap over kontingenten etter 
regler ST gir. Overfor DS skal avdelinga kunne 
dokumentere at innbetalt/rapportert beløp er rett. 
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3. Avdelingstrekk 

a. Avdelinga kan trekke maksimum 10% av den totale 
kontingentsummen til egen drift. DS kan gi dispensa
sjon fra dette etter søknad. Trekkprosenten skal 
fastsettes etter et framlagt budsjett, og det skal ikke 
trekkes mer enn det som er nødvendig for avdelingas 
drift. Trekkprosenten skal reguleres om kontingenten 
øker eller minsker. Overordna organ kan påpeke 
overfor avdelinga om kontingenttrekket er for høyt. 

b. Det er ikke tillatt å dekke kontingentrestanser fra 
avdelingskassa (men det er påbudt med kortsiktig 
forskuttering fra kassa i tråd med pkt 4a nedenfor). 

4. Avdelinga skal føre rapport og betale kontingenten 
videre til DS eDer ST. 

a. Rapportskjema for en termin skal være klart til vide
reformidling seinest ved utgangen av terminen, sam
men med pengene. Avdelinga skal bruke det utsendte 
rapportskjemaet, og gi de opplysningene som kreves. 

b. Dersom DS krever det, skal avdelinga sende videre 
innbetalt kontingent oftere enn ved terminslutt. 

c. Innbetalt kontingent med unntak av avdelingstrekk 
tilhører ST/DS og kan ikke brukes til avdelingas 
drift. Dersom en avdeling har spesielt vanskelig øko
nomi, skal de ikke holde tilbake kontingenten, men be 
DS om hjelp. 

5. KoUektM ansvar for kontingenten. Forskuttering av 
gjeld. Dispensasjon fra satsene. 

Når medlemmer får problem med å betale kontingen
ten, skal avdelinga raskt prøve å hjelpe med å finne en 
løsning. Om styret ikke klarer å løse problemet skal det 
tas opp i avdelinga. 

a. Avdelinga har et kollektivt ansvar for at kontingenten 
betales til DS i sin helhet i tide. Dette ansvaret 
dreier seg først og fremst om oppfølging slik at med
lemmer ikke opparbeider gjeld. Hvis medlemmer 
likevel ikke har fått betalt all kontingent innen ter
minslutt, skal avdelinga så langt mulig forskuttere 
kontingenten fra avdelingskassa. 

Når kontingent forskutteres fra avdelingskassa skal 
det framgå av rapporten at dette er forskuttering og 
ikke innbetaling fra medlemmet. Hvis gjeld som er 
forskuttert avskrives, går det til fradrag på seinere 
innbetalinger. 

b. I spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon fra sat
sene. 

Normalt kan avdelinga gi slik dispensasjon. Der
som avdelinga etter dispensasjonen til sammen betaler 
mindre enn den etter (minimums)satsene skal gjøre, må 
den sende søknad til DS. 

Dispensasjon fra satsene skal alltid gis for et 
begrenset -tidsrom og aldri fqr _mer enn ett år. Skal 

dispensasjonen forlenges ut over ett å'r må saka be
handles av DS. 

Ill. "AVGIFT' P Å ARV OG UVENTA INNTEKTER 

Avdelinga skal melde fra til DS raskest mulig når med
lemmer mottar arv eller uventa inntekter, og er villig til å 
gi noe til partiet. l tillegg skal det ved første anledning 
varsles i egen rubrikk i kontingentskjemaet. 

Representanter fra DS og fra avdelingsstyret skal 
sammen diskutere med medlemmet. 

IV. STØTIERINGEN FOR PARTIET 

Støtteringen for partiet er økonomisk viktig. Den er 
også en "iktig del av arbeidet med å organisere våre 
nærmeste venner rundt partiet og knytte dem nærmere til 
oss. 

Det er ønskelig at flest mulig partimedlemmer verver 
deltakere, holder kontakten med dem, og forhindrer at de 
faller fra. 

Men partiaYdelingene må sjøl - i samråd med DS
avgjøre hvordan dette arbeidet skal organiseres, og hvilke 
partimedlemmer som skal ha særskilt ansvar. 

V. LODDSALG OG INNSAMLINGER. 

For å øke partiets inntekter er det viktig å få folk langt 
utafor partiets rekker til å bidra økonomisk. Innsamling
ene, og særlig lotteriet, er vår viktigste metode til å få 
til dette. 

Det er derfor ønskelig at flest mulig partimedlemmer 
gjør en innsats i lotteri/innsamlinger. 

Men igjen er det partiavdelingene som sjøl - i samråd 
med DS - må avgjøre hvordan arbeidet skal organiseres, 
og hvem som skal ha særskilt ansvar for dette arbeidet. 

VI. VOKSENOPPlÆRINGSMIDLER. 

Partiet driver en omfattende studievirksomhet. Det meste 
av denne virksomheten faller inn under lov om voksen
opplæring og er berettiget til støtte gjennom studiefor
bundet Ny Verden, der partiet er medlem. Partiavdel
ingsstyrene må sette seg grundig inn i r~ene som gjel~ 
der for støtte til studieringer og -i srrs regler for regi
strering av studiesirkler 

Vedlegg: 
• Kort presentasjon av .... de nye økonomidirektivene 
• Kommentar til nytt kont.dir. til DS/avdelingsstyrer 
• Direktiv til alle partimedlemmer om kontingent og 

økonomisk arbeid for partiet. Med kontingenttabell. 
• Kontingentrapportskjema for partiavd. med veiledning 
• Regler for føring av kontingentregnskap 
• Regler for støtte til studiesirkler fra Ny Verden 
• STs regler for registrering av studiesirkler 
• Instruks til avd.st. om bruk av giro ved kontingentinnb. _ 
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-~- ~on tingen! og organisasjonsrapport for år : ·····~··· . termin: ............ dato: ..... ~ ....... fra avd. nr··········· ···~ ~ 1

1 · ~ 
KONTlNGENTRAPPORT END~IN~ER l Ke"DL€HSSroKK6'N 

Gjeld ved Skal betale Betalt for Betalt Avskrevet Gjeld ved Kommentarer : Overført 11: c K011entar: 
Hedl . ter1instrt denne terminen denne trm . gjeld gjeld terminslut {f .eks . grunn for Ny Uta. til fra r· Yrke H/ født (grunn for utael~ · 
..ru::_ kr kr antmnd kr kr kr kr avskrivning av gjeld) dato dato dato l dato 

1
._ ' Kv _!t_ ding e.l. ) , 

1 2a . 2b Zc 2d 2e 2f 2g 2k 6b 6c 6d 6e 6g 6h Gi 6j 1 

' 
' 

l 

. l 

l----l:-----+------4--l-----+------l----1------4----------·- ·.~··-..-+---t--!---i---+------t-+--f------,.....-l 
l l 

' 
' 

~~~--,_---4--~--~--~---4----4------------ ". . 
' 

' 

suuer + - - - = (Ga) j. ___ ,+ - + - =j __ lderav fulle aedl: (Gk) l. · · 
og , 1 w _j ant. ant. ant. ant. ant. .ant.(Gb 

1 

. 

1 ~ontroller ) ) start nye ut• ; ovf. ovf. termin kandidatmedl : (Gl) 
termin til 1 fra · utløp · 

l l l l 

Innb . nå kr ___________ Forskudd sist: (Sa) 
+ Evt. innb. (Sb)+ 

Innbet. ialt : (3a)l l +Rapportert til DS : (4bl+l l bokstavert : ___________________ __ L siden sist rapp . 

Gjeld nå: (4a) Har noen i avd. varslet i 
løpet av denne ter1inen at 
de kan tenke seg a gi en D . 
del av arv/uventa inntekt? . . 

+ Innbetalt nå: (Se)+/ 1 +Avd. trekk ( __ X): (3b)+j l - Forskudd sist rap: {4c)- 1 1 
- Evt.innb. (4d)-

dato: kvitt: ---------------- Hvis ja, fler detaljer 
i vedlagt rapport! : · ' 

=Rapportert til DS: (3c)= , 1 siden sist rapp . - Rapp. til DS: (Sd)- 1 __ _ 

= skal betale nå : ( 4.e) = 1 1 =Nytt forskudd:\ 5el=i- - -
--------~~~------------
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Utfylling av skjema for kontingent fra avdeling til DS 

Før på årstall, terminnr, dato og avdelingsnr øverst 
Skjemaet er laget på selvkopierende papir. Hvitt 
beholdes av avdelinga, gult og rødt sendes videre til 
DS. Gult returneres avdelinga som J..."Vittering. 

l. Medlemsnummer 

Hvert medlem skal gis et fast nr som skal følge hen så 
lenge hen er med i avdelinga. Alle medlemmer som er 
eller har vært med i partiavdelinga denne terminen skal 
føres opp. Dessuten evt. medlemmer som ikke er i 
avdelinga lenger, men som fortsatt har kontingentgjeld til 
avdelinga. 

2. Utfylling av kolonnene for medlemmenes kontin
gentforhold: 

2a Medlemmets gjeld før denne rapporten. Skal være lik 
2g i forrige rapport! 

2b Hvilket beløp medlemmet har avtalt å betale denne 
terminen (Merk at det ikke er minimumssatsen som 
skal stå her, men den virkelige avtalte kontingenten 
som medlemmet skal betale, dvs samme tall som føres 
i kolonne 2d hvis medlemmet bataler kontingenten 
fullt ut). VanJigvis 4 x avtalt månedskontingent men 
husk at medlemmer som kommer tiVfra avdelinga i 
løpet av terminen gjeme skal betale for mindre enn 
en hel termin. 

2c Antall måneder medlemmet skal betale kontingent 
for denne terminen ~husk en full termin = 4 mnd) 

2d Hvilket beløp medlemmet har betalt for denne 
terminen. 

2e Gjeld medlemmet har betalt. 

2f Kontingentgjeld som er avskrevet. Det kan være 
gjeld fra utmeldte medlemmer det er umulig å 
inndrive, eller annen kontingentgjeld som avdelinga i 
samråd med DS har funnet det nødvendig å avskrive. 

2g Medlemmets kontingentgjeld etter denne rapporten. 
Finnes som 2a + 2b-2d-2e-2f. 

2k Skriv kommentarer her, evt. henvis til vedlegg, hvis 
noe i rapporten for et medlem trenger forklares. 
Avskrivninger skal alltid forklares. 

Når alle kolonnene er ført for alle medlemmer, skal 
hver kolonne summeres og summen føres i rutene 
nedenfor. 

Kontroller sum beløp ved: 2a + 2b-2d-2e-2f = 2g. 

3. Beregn rapportsum 

3a Her føres summen av 2d: Innbetalinger for denne 
termin pluss 2e: Innbetaling av restanser 

3b Trekk fra avdelingas andel av kontingenten. Bruk 
avdelingas trekk% med 3a som grunnlag. 

3c Rapportert kontingentdel til DS: 3a - 3b = 3c 

4. Beregn det beløpet avdelinga skal betale ialt inkludert 
forskuttering av evt. gjeld 

4a Sum kolonne 2g: gjeld etter denne rapporten. 

4b legg til 3c = rapportert kontingentdel til DS 

4c Trekk fra forskuddet (Se) fra sist rapport. 

4d Trekk fra evt. innbetalinger siden sist rapport 

4e Det beløpet avdelinga skal betale nå: 
4a + 4b - 4c - 4d = 4e 

5. Beregn størrelsen på forskuddet etter denne rapporten 

Sa Forskuddet (Se) fra sist rapport. 

Sb Legg til evt. innbetalinger siden sist rapport = 4d 

Se Legg til beløpet som betales til DS sammen med 
denne rapporten. Normalt skal det være beløpet som 
framkommer i 4e, men det kan tenkes tilfeller der det 
er umulig å forskuttere gjelda fra avdelingskassa. 

Sd Trekk fra 3c = rapportert kontingentdel til DS 

Se Forskuddet etter denne rapporten/innbetalinga: 
Sa + 5b + Se - Sd = Se 
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Kontingent' og organisasjønsrapport for år: ~ .... : .. ·.... termin: ............ dato: ............ fra os·.nr .......... ." .. . 
KON\il-.\~E..\JTR~P~Rt ENP~lNGeO.. \ HGDL.EMSSTC~tJ 

Gjeld ved Skal betale Betalt for Betalt Avskrevet Gjeld ved Trekk til Anslag for urapp. Kommentarer: ant.m. Overført ant.m . 
Avd. terminstrt denne terminen denne trm . gjeld gjeld terminslut partiavd. avdelinger (f.eks. grunn for v/strt Nye Utm. til fra v/slut 

.Jl!::_ kr kr antmnd kr kr kr kr kr kr antmnd avskrivning av gjeld) termin ~ ~ ~ ~ ter11in 
1 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j 2k 6a l • 6b 6c 6d 6e 6f , 

) 

' 
' 

l 

' 

l 

l ' 
l 

~ l . 

' 

l 

l 

l l 'l 

l ' 

-~~~~ 

l 

' ' 

~~·•er - + t - - - = l ·r r ' + - + - = 

kontroller 1 J l' derav fulle aedleuer: (6g) EJ 
li w. ~+__" 

Forskudd overf. ' kandidatmedl: (6h) 
Innb. ialt til avd.: (3a) __ Gjeld nå: (4a) --U } __ fra sist r~pp.: (Sa) -~- , 

it_ + Rapp . til ST nå + Evt. utb. til ST 
1 

Har DS mottatt noen "avgifter" 
Distr. trekk( __ ~): (3b) __ - + Anslag urapp : (4b)+ __ (overf .fra 3e): (4f)- __ siden sist rapp(Sb) + · ' på arv e.l. denne teraine.r:n? __ _, 

= Sua medl . gjeld - Forskudd overf. Sum mottatt l 
Avd. trekk (=sum 2m): (3c)- __ 1 til avdelingene: (4c)= __ fra sist rapp.: (4g)- __ + Utb. til ST nå (Se) + __ ~ (vedlegg spesifisering) 

~ - Distriktstrekk - Evt . ut bet. til ST - Rapp til ST nå l 

Andel til DS: (3d)=__ av gjeld( __ ~): (4d)- __ siden sist rapp(4hl- __ (overf.fra 3e): (Sd) - __L - Andel til DS (_ ___ %) 

D = STs andel av = Skal betale til 1 

· ;portert til ST: (3e) = medlemsgjeld: (4e)= __ r- ST nå: (4i)= __ =Nytt forskudd: (Se) = __ =Skal betales til ST _ _____ i Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



l:Jtfylling av skjema for kontingent fra DS til S:ti 

F-ør på årstall, terminnr, dato dg 
DSnr øverst 

Skjemaet er laget på selvkopi
erende papir. Hvitt beholdes av D~, 
gult og rødt sendes videre til ST. 
Gult returneres DS sammen mdl 
kvittering/utskrift fra STs registrering. 
Vi skiller mellom to typer rapporter, 
som føres på samme skjema: 

I. Full rapport ved terminskifte 

Når det leveres rapport ved termin
skifte skal alle avdelinger i distr
iktet tas med, enten DS har fått 
rapport og penger fra dem eller ikke! 
(for avdelinger DS ikke har fått rap
port fra fyller DS ut gjeld ved ter
minstart (2a), og fører videre samme 
beløp til2g. Dessuten fylles 2i/j ut.) 

Il. Supplerende rapport 

DS må snarest mulig sende suppler
ende rapport for de avdelingene DS 
ikke hadde fått rapport fra ved 
tenninskiftet. I denne rapporten skal 
bare de avdelingene det gis nye 
opplysninger om tas med. 

(Rapport over gjeldsinnbetalin
ger for enkeltmedlemmer i allerede 
rapporter,(:e avdelinger kan utsettes til 
det likevel skal sendes ny rapport 
( suppleringsrapport eller neste termin
rapp.)) 

l. Avdelingsnr føres i kolonne l. 

2. Utfylling av kolonnene for avde
lingenes kontingentforhold: 

De første 7 kolonnene (t.o.m. 2g) 
skal føres over fra sum tilsvarende 
-kolonner i avdelingsskjemaet: -

2a ~edlemmenes - gjeld - før · denne 
;:- :_rapporten. Skal være -lik 2g- i 
_ · forrige rapport! Kontroller det! 

Før over fra forrige rapport hvis 
DS ennå ikke har fått rapport fra 
avdelinga! 

~b Sum medlemmene skal betale 
denne terminen (beregnet etter de 
kontingentsatsene de har avtalt) 

l.c Samla antall månedskontingenter 
(sum antall måneder for hvert 

• medlem) laget skal betale for 
_, denne terminen.-

2d Sum medlemmene har betalt for 
denne terminen. 

2e Gjeld medlemmet har betalt. 

2f Avskrevet kontingentgjeld. 

2g Medlemmenes kontingentgjeld 
etter denne rapporten. Kontrol
ler at 2a + 2b-2d-2e-2f= 2g. 

For avdelinger der DS ennå 
ikke har fått rapport, føres gjel
den bare over fra 2a. 

2h Trekk til avdelinga: fra 3b 
avdelingsrapporten. 

2i/j Disse kolonnene føres bare 
når det leveres full terminrap
port fra DS ved utgangen av en 
termin. Kolonnene brukes ikke 
når det leveres supplerende rap
port. Du fører dem bare for 
avdelinger DS ikke har fått 
rapport fra når terminrapporten 
skal leveres. Skriv anslag kontin
gent for denne terminen for alle 
medlemmene i laget, og hvor 
mange månedskontingenter det 
gjelder. Du kan f.eks. bruke 
samme samme tall som det av
delinga skulle betale forrige ter
min (2b/c). 

2k Skriv kommentarer her, evt. 
henvis til vedlegg, hvis noe i 
rapporten trenger forklaring. 
Forklar alle avskrivninger. 

Når kolonnene er ført for alle av
delinger, skal hver kolonne summeres 
og summen føres i rutene nedenfor. 
Kontroller at 2a + 2b-2d-2e-2f = 2g. 

3. Beregn andel til DS og til ST _-

3a Her føres summen av 2d + 2e 
(Innbet. denne terminen + med
lemsgjeld innbetalt til avdelingene) 

3b Distriktstrekket beregnes på grun
nlag av innbetalt koqtingent fra 
medlemmene til avdelingene (3a). 
(Merk endring fra før, der DS 
hadde et %-trekk av den summen 
DS mottok!) 

3c Her føres over sum kolonne 2h 

3d DS sin andel beregnes som dis
triktstrekket minus det avdelin
gene trekker: 3b-3c 

3e Rapportert kontingent til ST 
3a-3b 

4. Beregn det beløpet DS skal betale 
til ST ialt inkludert forskuttering av 
evt. gjeld 

(beregninga av det som skal betales, 
altså postene 4a-i føres bare når det 
leveres full rapport ved terminslutt.) 

4a Sum kolonne 2g: medl.gjeld til 
avdelingene etter denne rapp. 

4b Legg til anslag kontingent for 
urapp. avdelinger denne termin. 

4c Sum medlemsgjeld til avdelin
gene finnes som 4a + 4b 

4d Beregn distr,iktstrekket av med
lemsgjelda: Grunnlaget er 4c, bruk 
det vanlige %-trekket. 

4e Andelen av medlemsgjelda som 
ST skal er 4c-4d, overfør denne 
til neste kolonne 

4f Rapportert andel til ST = 3e 

4g Forskudd (Sd) fra sist rapport. 

4h Evt utb. til ST etter sist rapport 

4i Beløpet DS skal betale nå til 
ST: 4e + 4f- 4g - 4h = 4i 

5. Beregn størrelsen på forskuddet 
etter denne rapporten/innbetalinga 

Sa Forskudd (Sd) fra sist rapport 

5b Evt. utbetaling -til ST etter sist 
rapp. =4h 

5c Utbetaling til ST nå. Normalt 
skal det være beløpet som fram
kommer i 4i, men det vil ikke 
alltid være mulig å forskuttere all 
gjeld fra DSkassa. 

5d Rapportert andel til SK = 3e 

5e Forskuddet etter denne rappor
ten/innbetalinga: 5a + 5b + Se-Sd 
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VEDLAGT FØLGER EN VEILEDNING OM HVORDAN DERE FYLLER UT DE SÅKALTE 
"GRØNNE SKJEMAENE" FOR Å FÅ PENGESTØTTE TIL STUDIER FRA ~ 
STUDIEFORBUNDET NY VERDfN 

SKJE11A FÅR DERE FRA S TUDI EFORBUt~DET NY VERDEN SENTRALT 
09-25-20-69 
ELLER FRA AlS STUDIET JENES TER 02- 3S-~~· -SO 

FERDIG =-KJE11A SENDER DERE TIL . STUDIEFOKE.LJNDET HY VERDEt~ l FYU~ ET 

ELLER SENTRALT. 

) 

HV A GJØR DERE 

Er<SE!'1PEL 

l . Dere r,ar bestemt dere flY å ki en stu<jJ':'·:.:n t-1 ri',"O ['?m:J --v, e·e~ rn c: ~cc.n 

•j "gen" r.1 ere t'1ar l ~' p~me ldtf' til StUr11t'S II-r (· i f'n 

i la fram grønt skjema nr . l ([Jette t-r· t- t ·o> IPm a s•.' rn meioer fr·z, t ' : 
Stud1eforl1undet at dere sr.c:Ji ha en studi'?Sirf.ei.' 
Gå lilr·ornertalll, fra gruppe betyr hvem det er ·.:;om hoider ~-rrkeler, _ 
Skriv AKP m-1 i det fylket eller byen dere hC\ Id<:-r t1! 
Deretter står· aE-t Ringleoer, det betyr t'l'tr if.e:: per ~-o n det er sorn ska l 
lede kurset. 
Studieemne/kurs betyr hva heter studiesJrr.elen. l prinsippet kan dere 
studere hva som helst, eller !<.alle det hva sorn r,elst l-ien stu,jerer dere 
politisk økonomi, :.å finn en tittel som har me,j det å gjøre Studerer dere 
f.eks. boka ti l K Jerst 1 E så skr 1v det. 
l samme k.olonne som studieemne/kurs er det rnerr.et av for hvor 
studieopplegget er utgitt eller om dere har laget opplegget sjøl. 
Er det en bok eks. boka til Kjersti E, så skriver dere forlaget der boka er 
utgitt, d.v.s. oktober forlag. Lager dere et eget opplegg, :.om inneholder 
artikler, hefter etc. setter dere et kryss i ruten under. 

3. Deretter går dere ned til kolonnen som t"1eter Fylles ut av studieleder 
Studieleder er som regel også ringleder . r~avn og adresse på vedkommende. 

f1 1

Send deretter skj-ema inn til Ny Verden i fyCket eller sentralt 

Så over til skjema 2. 

Dette er et oppropsskJerna eller et skjema som registrere deltakernes 
oppmøte, antall deltakere, kjønnsfordeling, antall timer sirkelen varte 
antall møter den varte. 

- l. Øverst står det: Ti !tak holdt i : Her skriver du kommunen, under 
skriver du fylket der det står år, skriver du eks.: dato eller mnd, 1989 

., 

_-2-

! 

2. Til kolonnen som heter : Deltakernes navn, Rett under står det 
Ring leder; her skriver du det .samme navnet som du brukte på skjema l, 
deretter den kommunen vedk. kommer fra og fylket Under kommer: Navnet 
på deltakeren, også med kommune og fylke_ Etter kolonnen for fylke, setter 
du et kryss for de møtene deltakt-rne har vært til stede på 

l dt-tte E-ksempelet hadde dere 12 deltakere. Det betyr at dere fyller ut 2 x 
av sl<.jerna 2. (som malen viSefl Det er st'n at hvert skjema skal minimum 
inneholde 6 navn Tilsammen utgjør et SkJt'ma en studJerir,g. 
StudJesirkelt-n i eksern~·elet har 2 studierinMr fordi det er 12 deitaf._ere 
det qir ?x av sk tema 2. _ , 
Son-,-dere ser av ·malen kan ir.k~ en ringleder undertegne på mer enn ett 
5k_lerna 2. Derfor må dere ta en hvilken som helst annen deltaker å iå 
vl."dkornmende t1l å stå Sl~rn ringleder . Studielederes undersr.rift N 
derirn0t den samme IWif' ve1en 

3 Når srrr.elen er avsluttet fyller du ut kolonnen for Antall møter,anl~ll 
timer etc. Antall moter betyr, hvor mange møter dere har t1att i 
sirkelener det 3 skriver du 3 er 'dE't lO skriver du lO osv. Antall t1rner 
betyr, hvor mange timer r,ar sirkelen vart. Eks. Har det t1att 3 møter a 5 
timer, sr.river du IS i ruten. Antall deltakere ved start betyr hvor mange 
som var på det forste- møtet, antall deltakere ved slutt, er r,vor manqe-
deltakere var på de-t siste møtet Deretter fyller du ut hvor -
kjønnsfordelinge-n på sirkelen. Det er viWg at oppropslisten er riktig og 
nøyaktig, den gir grunnlag for r,vor mye penger dere får utbetalt 
4 Så skiver Ringle<)er unde-r der det står Ringleders underskrift 

5. Så går du ove-r i kolonnen Oppgjørsskjema 
fra gruppe/lag er det sarnrne- som du skrev på skjema l 
5tudieemne/kurs er det samme som på skjema· l 

l 

6. Gå ned til kolonnen nederst i venstre hjø~ne : Innkjøpt 
studiemateriell. Først skriver du antall deltakere på sirkelen totalt så 
skiver du hvor mye studeiemateriellet koster 
Eks. 6 delt . a kr. 148.- <det er det boka til Kjersti E.-kosterJ-- 888.
Så undertegner studieleder sånn sorr-l påskjer;na l. 

NB! Har dere laget studieopplegget sjel; legg ved litterturliste med priser 
sammen med skjema 2 ' 

Deretter sender du skjemaet og evt litteraturliste til Ny Verden i fylket 
eller til Ny Verden sentralt. 

SE forøvrig vedlagt mal. Lurer drere på noe ta kontakt med Ny Verden. 

Lykke lill 

, l 

' 

l 
' l 

l 
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XVD HOVEPR,Ji:GLER FOR STØTI'E TIT.. STUDIERINGER 

1. 

2. 

l 
Studietiltaket/studieringen må 1gå over minst tre dager (kvelder) 
og 12 skoletimer. (En skoletime = 45 minutter). 
Minst seks deltagere (inkludert ringleder) gjennomrører minst 
314 Bl( møtene. \ 

NG · \ !: p 6. 

Deltagerne må være fylt 14 år. ' 
Studiemateriale må være offentlig tilgjengelig. 
Arrangøren må være Studieforbundet Ny Verden, eller godkjent 
av departementet som stønadsberettiget medlem . (Pr. idag er 
bare AKP (m-1), Kvinnefronten og Palestinakomiteen godkjente 
som stønadsberettiget. Vi har flere andre søknnder liggende 

l 

l 

) 

inne til behandling.) 
Studieringer som avholdes i regi av Ny VerdP.n er også 
stønadsberettiget. 

Det finns 2 støtteordninger ved studieringer: 

A. STUOIERING urEN lÆRER: 
Vi anbefaler bruke denne form for .studiering. Netto utbetaling til 
gruppa blir som oftest større ved bruk av denne ordninga . Støtten for 
denne type studieringer gis ved tilskott til studiemateriell til hver 
deltager (80% av oppad begrensa ti) kr. 80,· pr. deltager.) Samt et 
administrasjonstilskott på kr. 15,· for hver time studieringen er samla . 
Husk at dere må vedlegge kvittering for innkjøpt studiemalerinle . 

B. STUDæ~G MED lÆRER: 
Lærerlønna er 80% av kr . 80,- . Her må vi trekk e skott og 
arbeidsgiveravgift fra bruttobeløpet, slik at i de fleste tilfeller blir 
nettostøtte til studieringen mindre ved denne ordingn. I tillegg 
utbetales et administrasjonstilskott på kr. 10,· pr. time ringen er 
samla. Ved bruk av denne ordninga må dere fylle ut skjema l og 2 der 
det spørres om diverse opplysninger om læreren (som kvalifikasjoner, 
personnummer, trekkprosent o.l) 

FOREDRAG 
Dette skal holdes i direkte tilknytning til studieringen. Det gis ikke 
tilskott til reine foredragsrekker. Foredraget skal ha sammenheng 
med studieringen, og normalt være åpent for andre enn deltagerne på 
studieringen. Økonomisk tilskott gis med inntil 50% av honoraret på 
høyst kr. 200,·. Til dekking av utgifter til foredragsholdcrs reise- og 
oppholdsutgifter gis tilskott med inntil 100% · regnet etter sta tens 
reiseregulativer. Utgiftene skal legitimeres med kvittering som 
undertegnes av foredragsholderen. Foredragsholder skal ikke hentes 
lengre fra enn strengt nødvendig. 

Ta kontakt med Ny Verden sentralt for å søke om dekking 
av disse utgil\ene. 

D. VIKTIG: 
Fyll ut skjemaene nøya)ttig . ...Feil eller mangelfullt utfyldte skjemaer 
blir returnert. Ingen utbetalinger'blir foretatt før skjemaene er korrekt 
utfyldt. Bruk den vedlagte "mal". Lykke till 

·:...· ::.;-1 ·~.--. 

Til Studieforbundet Ny Verden AV STUDIETILTAK D Postboks 478, 1501 Moss - Telefon (09) 25 20 69 

e 
Ill 
'i: ., .., ., 
o. 
.§ 
i; 
:; .. 
.!! 
>-
IL. 

11 

fra gruppe l adresse l postnr . l poststed 

jiYikO l {))9 , Bo,, l;. ...5 AJ::? tn- c 
l adresse og telefon 1 postnr. l poststed ring leder 

/.2u..vu .O Is ('' (/l 
,/ l -

uVot''1' f uc/ o1Svlke /o.29 
studieemne/kurs 1 1 . utgitt av : rJI<f ob"'.-

A{/i u fl" f/VIO VC; t'IA J~_A.A .... \ 
2

. :f~~ i=~~:~e~~lft1:e~~~url is te ligger ved 

lærer ·adresse 

er godkjent tidligere } 
som lærer ' dette emnet 

vi søker om at hunthan godkjennes • 

•1 kvalifikasjoner : 

1 postnr . \ poststed 

,...., l . 
/5c: 1 ·11 c:j 

o 

1 1 Fylles også ut ved studiering med lærer , 

~ l ., 
'ii 
u 

:::0 
;;; 
> .. 
:; ., 
.!! 
> 
IL 

~o 
o 
c 
o 

~D 
~ 
:; .. 
.!! 
>... 

'~ ,J/.s j~ 51 
Sted . .. æ ...... .. ...... .. .... . j .. .. .. ..... datotår .. .. .. .. .. 

Studieleder . /..:2-<-<.--~ tJ/ f; ('"tt 
. / -

Adresse ... , ; {~~J!. . f!0 : e"J . ~- . 
/O.J1 :B..t?t./i-!.. 

Studietiltaket er godkjent med forbehold om at reglene som er gjengitt på baksida !siste ark) , blir fulgt. 
- Videre er læreren godkjent . 

Studietiltaketllaereren er ikke godkjent fordi: 

Moss den . .. 
fOf Studieforbundet Ny Verden 

stempel og underskrift 

- GRUPPA FAR HVIT KOPI l RETUR. 

' l 

;-
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~ 1<J L:: 11 r-+ ;;z_ 

OPPROPSLISTE ( Skj.2 \ 
~LEVERES SAMMEN MED ~ 
I.ÆIIEA!lOOICJENING - TIL ST\IOIEI.EOEREH 

/O.- I~·~>V Tottaklloldti . 15<:?.~.~<-:. .... .. . I<IJ<nmuoe o 
år: 6~ ... .. ~~-~ .. ....... ly1ke · -

i 
] 

Deltakernes navn 

l ~~~"·:' ols~~-~ 

?~ /~ ..... 
~ kt.s 
.5o! ,?t":C.VI 

l'"r o/ .sA,. 
lriW C/9.,. 

............. 
!&rlb 
-tA-

-·-
/i 

_,,_ _ .. _-

møtedato: 11 l:l ...... iQ. . • 

.ilk~r )( l< k -- ;< / '--- /)( J( 

....... - .A ,A .( 

-·- x J<. 
' - ··- ~~ )( 

." ' 
-€ 
ii 

j 
iil c 

Ant•N nwtet Antall timet (.i • S min. l m/\ære; Jeg bekrefter at lista er riktig ført . og at alle 

~ Antatt timef i alt Ant . kvinner lB} som har d•ltan deltakere som det kreves statstilskott for . 
Ant•tt dett . ved 1t1t1 Ant . menn 2 i minst 314 .,.. var fyllt 14 Ar da studietiltaket startet: 
Antatt delt . ved sluu Ant . totalt metene ' i.!/{o-5. '1 .~ ,:Jv ... 

l 

nr Studielort>undet Ny \kroen 
Poslboks 478, 1501 Moss - Telefon (09) 25 20 69 

........ ... ....... .. ... .. ... 
dato nngleders unders-.rtfC 

OPPGJØRSSKJEMA Om utlvll•ng•n · se bak soda 

Sendes NV • 3 eks. 

fra t.g/gr~ , 

..d_i.1 l- vw- ( /6.) Cf 
I••"•J,• , , 

~er~ r:J 
l postnr . l poststed 

studieemnel\urs r 

,., _l; , (,J .-" U-'"·~~'- }~Li. .. • 
ler Of j.clresse 

&eren f~sdato og petsonnf . 1 s.k•nekomf'f\UOe 

avgiftssone N8!H'<M:&et'et' ...... 
frikort t.We• deue wed! 

~ ~------~~---------L----~------~ 
j .. 
'6 
:o •• ii 

k<. 

Skatt ......... 41. (innbetates av NVI hete lu . 

Nono- kl . 

'S t--------------, Fylles ogsi --; 
;t- ................. ..... ................... ............ 

ut"""' 
studiering 
medlel'ef 

~ r ... ...-k~øMQ , l 
2. IHNK.J0t"l" STUO!EMA TER!Ell: 

.. fl ... - · • ko. .. '::~.!. ...... 
cono;n.oo.,.;u-.. r _. wdl 

l . GfltJPI>AS UTLEGG FØR STATSTILSKOIT . 

.. ~~-~c:!. .. ... ~ .. .... :t?t.S.~':'.. .. 

.. U€ ,-

kr . Sl.cf,-

cMto studieledetens undefstf.rift 

................ ~l?.~.~-~ .. ~~ ....... ~ ............................ , .. 
adfnM l 1 

.................... N.;..'J ......... B.~ . .-.t~~! ... .......................... .. . 
pot;ttv . poststed ~ l 

GRUPPA IEHOLOER HVIT KOPI SELV ·~ 

l postnr . 1 pos t ste d 

DEL Ill 
~regning rv statstilskon m .v. (Fot NV-i<Dnloret) 

4 . Al STUOIE:unEAATUR: ; 

ao--. •v kr . 

81 lÆRERLØNN : 

80% •v l .... ... twner • lu .. .. ... ... . .. l 

Cl lOKALT ADMINISTRASJONSTILSKOTT 

. ... . t~tlu . 10 , · } 

. . t~r.lr.r.1S ,-

5 . SUM TILSKOTT FRA STATEN : 

6 . Al SKA ne TREKK LÆRER: 

. . 11. • ._.kr . lu . 

81 AR8~GIVfRAVG . LÆRER: 

% • ..,kr .... . lr.r . 

Cl AOMINISTRAS.IONSAVGIFT NV: 

IO'M>av 

(.5. s..rn.....,. •• -) ~·r~- ------
7. NE ITO TiLSKOIT TIL GRU!'!' A: 

.. 

.. 
kr 

•.. 

k• . 

kr . 

O·~·~ l'nleflom pos.l 3 09 7 Jltgjef gtuC)CNII ~ndet , __ 
Moss don ..... . .. : .. . ....... .. ... . . 

to. SIUdiof- Ny v-.. 

&tempet 09 unders*.rift 

l 

OPPROPSLISTE .Skj.2 
LISTA LEVERES SAMMEN MED 
I.ÆRERGooKJENNING - TIL ST'UOIEI.EOEREH 

f0 , -1:(.~ ...... · 

Ar: €7 

<, 
/1;. Jls .... ... . ~<~J<nmuoe .---, 

Tikak lloldt i .. .. . ... .. " { :..5 fylke ~ 
.-<:':.~t.-':Y ..... · .. · · · 

c 
f 

Deltakernes navn 

"':k"~· ri~""' 
IJ'a.u.S tJTs""' 
..5Jc•""" Af,·fs,. ... 
).);Is .S(c,,_._. 

L_ 
/.u fl 

~ 

ti.' -
&: 

_, 

møtedato: j;o 1..,1 (l 2 fYlke Jf 

~ .r((X !A 

-·· ,;< 1-< IlC 
..... ,..:. 

,K, l .. 

-··-1 ~ xiXIø< i 
~ ~c=--~--r---+-~++~~II 
~ 

f æ 
gl l l . l l l l l l l l l l l l l l l l 

Antaff meter 

Antall timer i att 

Antall dett. ved sta/"1 

Antall delt . ved slutt ~ Ant. kvinner 

Ant . menn 

Ant . totalt 

Til Studiefort>undet Ny \kroen 
l'oslboks 478. 1501 Moss - Telefon (09) 25 20 69 

Jeg bekrefter at lista er riktig ført , og at alle 
deltakere som det kreves statstilskott fOf. 
var fyflt 14 år da studietiftaket startet: 

!/~ . J'f .... Jr {Ly .. /(c'..~ ..... ..... . 
dato u09leders undeukr•ft 

OPPGJØRSSKJEMA Om ullylhngen · se ba'•"'• 

Sendes NV' 3 eks . 

,,.,,'l'~ f 
,, Kl'- 11-1-

1 adresse -" 

/02tt 1151!7 ..-( J 
l postnr . l poststed 

studteemnelkurs 

'J,j_i (./C-(.. U.. c • C, "-v jCJ..?..Lu 
&.ærer l adresse 

laerers fedselsdato og persoonr . 1 ska" ekommune 

l. 
evgif"tssooe l trei.:I.:Ø'I'osem l NBI Hvit: ._,... het l 

• . • frik«t '-'ooe• dette Yed! _ 

~ ~------~---------L----~--------~ .. .., .. 
c; 
;:; 

~ 
i: 

1. LÆRERLØNN: . tM-ner t kr. kl . 

Skan ......... % linnbetelres av NV l hele kr . 

Netto~ kr . 

! -..n don •. Fylles også 

! .. ............... .. ·.·.·.·_··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··· ·····... ........... :~ng 
~ &eterens kvittering med llefoet" 

kU 
Q 

2. INNKJØPT STlJC>fEMATERIEU: 

. ~ ..... dett • kr . J'!lr. .... .. 6Mr.-
foriginaA:.vittering(et) ligger Y'led) 

l. GAVPPAS UTUGG FØR STATSTILSI(OIT . 

.~./~ .. :M 
klo&~.-

... ~ ........ Y.f.s..r.~ ........ ..... ....... . 
deto St~ undenltrift 

.. .................... ~k-ji.~~ ...... r. .. .............. ~ ...... .. 
8drnse t . .. 

.... ................ ...lt:?. .. lf .... .... &~.~td..f.. ......... ............ .. 
postrw. poststed 

GRUPPA BEHOlDER HVIT KOPI SELV 

l postnr . j poststed 

DEL Ill 
Beregning "" statsCilskon m .v. (Fot NV·"""Ioret). 

4 . Al STUOIHITTERATUA: 

80% av kr . 

Bl lÆAEAl0NN: 

80% av l .... .. . hmer ålu . . . . .... .... J 

Cl lOKAlT ADMINISTRASJONSTilSKOTT: 

..... t imer t kr . 10. - } 

ttmer A kr . 15 . . 

5 . SUM TILSKOTT FRA STATEN: 

6 . Al SKATTETREKK LÆRER : 

.. %o1vkr . kr . 

81 ARB.GIVERAVG. LÆRER: 

.... %olvkr . kr . 

Cl AOMINISTRASJONSAVGIFT NV: 

lO% av 

(S.So..rntilslclllha-.) ~"'"-·----
7. NETTO TILSKOTT TIL GRU!'PA : 

•.. 
•.. 
kr . 

kr . 

kl 

kr . 

Oiffef~ meflom post 3 09 7 utv;.r gruøø-s ~. 

Mossdon . .• · . . . . . .. : .. . : .......... . . .. 
kw S~fOfbundet Ny V....., 

&tempel og ~kritt 
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Hvor og hvordon kon dere s.øke om fro 
det offent1ige til studietiltak ? 

L Stotsmid1er: A11e departementene_ 

Voksenopp1æringstlltok: KUO 
Ukestillingsmidler : FAO 
Arbeidsf orho 1 d/mi1 j.ø : Arbeids de p_ 
Mil jøti ltttk : Mll jø de p_ 
Spesiel1e grupper : Sosittl dep_ 

Dere k:ttn s.øke penger i U.O og Non1d 

Det fl nns en de l penger ti l 
voksenopp 1 æ ri ng/11 k:est 11 li ng i 
fylkene og kommunene. Det lureste er 
fi ringe (som det er nevnt over) 

2. Fylkes fidm1 ni strHs j onen: Kuiturktr. 
og skolektr. 

·• 

Hva gjør dere? 

' 
R!NG STUDIEFORBUNDET l t10SS 
09-25 20 69 FOR INFORMASJON 
ELLER DET ENKEL TE DEPARTEMEt~T 

REGLENE V,A.RIERER FRA KOI111Ut,JE 
TIL KOI1f1UNE OG FYLKE TIL FYLKE. 
R!NG DERFOR DET ENKEL TE FYLKET 
ELLER DEN ENKEL TE KOI'111UNEN OG 
BE 011 l NFORf"1ASJON 011 HV A t·1A.N 
KAN SØKE 011 VOKSENOPPLÆRii,JGS 
STØTTE TIL. 

Spør etter den/ de som hor med 
voksenoppl æ ri ngsmi dl er fi gj.øre. • 

DE ER BEHJELPELIGE MED VEILED
NING OG RÅD. DET FINS BL.A PENGER 
TIL : LOKALLEIE, REISER, INFORMASJON, 
KURS ETC. 3. Kommuneodministrosjonen: sp.ør 

et ter den som hor med 
v.oksenQpp l æ ri ngsti ltok 6 gjøre. 

SHknoden rettes t 11 : Rodmonnen, vedr. 
vok:senopp l æ ri ngst i 1 tok 

4. Studiesomnemdtt i Fylket. Oen 
p.ers.onen som hor med somnemdtt i 
fylket 6 gjøre. Se vedl_aqt liste_ -

Ny Verden er i k:ke representert i 
So_mnemdo i olle fylker. Men vi er et 
tilsk-uddsberettiget studiefurbund, og 
sit ter i styret i s·amnemdo sent ro l L 

Ønsker d-ere rod/veiledning ta kontokt 
med: 
-Ny Verden ansvarlig i fylket. Se 1 

vedlogt oversikt. ~ 

-Ny verden sentralt- og_-25 20 69-

SOf1 DERE SER DET FINS MULIGHETER 
DERE KAN EVT. OGSÅ RINGE: 
NY VERDEN l FYLKET 
ELLER: NY VERDEN l HORDALAND ELLER 
TROMS QE HAR GOD fRF AR l NG MED DETTE 

RINQ DEN SOI1 ER_ KONTAKT~ERSON FOR 
STUDIESAMNEMDA l F'TLKET. DERSOM 
DU IKKE ER FORNØYD MED DEN INFORI1A

__, .--SJONEN DU FÅR,- KONT AKTER DU NY 
VERDEN l MOSS. 
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. Finnmark Studiesrunnemnd 
Li\" Nord man, 
Postboks 1237, 950L Alta 
Tlf. a. (084) 34 222 l. lll, 

. p. (084) 31974 
Sekretariat: Postboks 1237, 
9501 Alta 
Kontortid: ma.-fre. kl. L 7-20 

.1'Jf. (084) 37 098 

Troms Studiesamnemnd 
Nils Bjørklund, 

· Boks 71,9100 Kvaløysletta 
Tlf. p. (083) 98::!76 
Sekr. Randi Skancke Svendsen, 
Boks 819, 9001 Tromsø 

. Tlf. a. (083) 85322 p. 35·HO 
Nordland Studlesamnemnd 

· Hans P. Ludvi~n, 
Boks 85, 8001 Bodø 

· Tlf. (081) 2691$ - , 
Studiekonsulent Beate Svends
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FORELØPIG SIKKERHETSINNSTRUKS VEDR. STØNADSBERETTIGET STUDIE
VIRKSOMHET IHT LOV OM VOKSENOPPLÆRING. (~'l V\L 'KoMM€ \JI~ gc;jqo) 
AKP(m-1) er gjennom medlemskap i Studieforbundet Ny Verden 
berettiget til offentlig støtte til studievirksomhet. N~r det 
gjelder lover og regler for denne virksomheten henviser vi til 
katalog og annet materiale fra SNV. 

Form~let med denne instruksen er ~ beskytte partiorg
anisasjonen og ikke offentlig kjente enkeltmedlemmer. 

- Minimumsantallet deltakere p~ studiesirkler/ringer 
o . lign. som er berettiget statstilskudd er 6 personer. 

- Slike kan derfor arrangeres i: 
Lag der det er 6 eller flere medlemmer som allerede er 

kjent som kommunister. 
I distrikter der det er mulig ~ drive studiearbeid med 

en gruppe p~ minimum 6 personer sammensatt fra 2 eller 
flere lag. 

- Medlemmer som ikke er kjente, eller som bare er kjente 
som kommunister blant noen f~ venner og kollegaer skal 
ikke delta . Nye medlemmer som enn~ ikke er klass ifisert 
skal heller ikke delta. Forøvrig m~ det foreg~ en lokal 
vurdering mht til medlemmer som befinner seg i spesielt 
følsomme situasjoner (spesielle jobber, miljøer 
o.lign . ) . Dersom det vurderes slik at en offentlig 
bekreftelse av deres status som medlemmer vil f~ kort
eller langsiktig negativ -virkning skal de ikke delta. 
Det enkelte medlem m~ være med i vurderinga omkring sin 
egen deltagelse. 

(Med deltagelse menes her de navn som blir oppgitt p~ 
de skjemaene som sendes inn til Ny Verden. Det er 
naturligvis ingenting i veien for at det deltar 
medlemmer som ikke f~r sitt navn oppgitt p~ disse 
skjemaene. Da utover det antallet p~ 6 som er et 
minimum). 

- I de tilfellene det synes riktig og hensiktsmessig ~ 
g~ p~ tvers av lagsgrensene for ~ sette sammen en gruppe 
p~ 6, skal dette gjøres av DS. En slik gruppe m~ settes 
sammen av medlemmer som fra før av kjenner til hver
andre , og sammensetninga m~ ikke røpe lagsstrukturen i 
distriktet. 

- Der hvor ·det i løpet ·av- noen tid blir anledninmg- til ~ 

gjeDnomføre flere studier av denne type, skal det 
-opereres- med de samm~ persoQene som deltagere. 

- Et lag som har flere enn 6 kjente medlemmer skal 
benytte max. 7 av disse medlemmene som deltakere. 

Tilsvarende retningslinjer 
gjelder studiearbeid blant 
atisører. 

skal tillempes n~r det 
partiets venner og symp-

Endelig sikkerhetsinstruks for dette arbeidet vil komme 
i begynnelsen av 1990. 

Oslo 10/3-89, 
p~ oppdrag for sekretariatet, 

_ F ~ Ålebro. 

-r 
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INSTRUKS TIL AVDELINGSSTYRET OM BRUK A V 
POST /BANKGIRO VED KONTINGENTBETALING 
(gjelder fra 1.9.89) 

Av sikkerhetsmessige årsaker har det meste av våre 
kontingentinnbetalinger vært kontanter, både fra medlem
mene til avdelingene og mellom avdelinger-distriktsstyrer 
(DS) og DS-Sentralstyret (ST). All bruk av postgiro og 
bankgiro registreres på data, og gir følgelig muligheter 
for å analysere både størrelse på overføringene, og 
mellom hvem det overføres. 

En fordel med kontantbetalinger har vært at skjema 
normalt har fulgt innbetalingene. 

Ulempene med kontante innbetalinger har vært flere, 
særlig når det gjelder overføringene avdelinger-DS og 
DS-ST: 
• mye forsinkelser, innbetalingene må gå via folk som 

re1ser 
• rentetap 
• vanskelig å kontrollere, ikke godt nok system for 

kvitteringer på veien mellom avd.-DS-ST. 

I de siste åra har vi myket opp systemet noe, og gjort 
en del erfaringer. Nå prøver vi å innføre noen retnings
linjer på bakgrunn av de erfaringene som er gjort. 

I. Innbetaling fra medlemmer til avdelinga 

Forutsetninga for å unngå problem er at det innføres 
rutiner som sikrer at alle medlemmer er ajour med kon
tingenten. Problemene oppstår erfaringsmessig når noen 
blir hengende flere måneder etter: summene blir så store 
at det er tungt å betale ned gjelda. 

Vi foreslår at avdelingene bruker følgende "tre-tri
nns"-opplegg (1-2-3) for å sikre jevn innbetaling: 

l. Det må innføres rutiner med innbetaling av kontingent 
på alle avdelingsmøter. Økonomiansvarlig må i løpet 
av møtet purre medlemmer som ikke er ajour. Om 
nødvendig tas problem opp under eventuelt. Dette vil 
antakelig være tilstrekkelig til at de fleste får orden 
på sine kontingentforhold. 

2. Økonomiansvarlig må reagere raskt hvis noen blir 
hengende etter, om nødvendig oppsøke dem hjemme 
for å få orden i sakene. 

Noen avdelinger har med hell løst _ slike tilfeldige 
etterslep ved at økonomiansvarlig sender en ferdig 
utfylt postgiroblankett til den som er kommet på 
etterskudd. 

Gjør det slik: 
a. Du må disponere en postgirokonto (helst en 

personlig konto hvis du ikke er et kjent AKP
medlem, eller til et eller annet "anonymt'' 
formål). 

b. Fyll ut en blankett for "egen innbetaling" til 
konto med det riktige beløpet (se baksida, for 

eksempel på utfylling av blankett). 
c. Om nødvendig: Merk blanketten på en måte du 

kjenner igjen (husk å merke den delen av 
blanketten du til slutt får tilbake fra postgiro
kontoret, ikke kvitteringsdelen) 

Dermed vil det ikke bli registrert noe sted hvor 
innbetalinga kommer fra. 

3. I mange avdelinger er det likevel noen som ikke 
klarer å følge opp innbetalingene. I denne sammen
hengen er det uinteressant om det skyldes praktiske 
hindringer (medlemmer som er mye forhindret fra å 
møte på møtene, bor langt unna e.l.), eller personlig 
rot. 

Noen avdelinger har gode erfaringer med å ordne 
fast månedlig trekk fra bankgiro for slike medlemmer. 
Trekket går da som over til en annen privat konto 
eller til en mest mulig anonym konto som disponeres 
av økonomiansvarlig. 

Bak på dette arket finner dere et utkast til stan
dardbrev som dere kan lage, og som de som skal 
over på fast trekk fyller ut. Brevet leveres så i 
betalerens bank. 

Vi åpner adgang for avdelingene til å ordne kontingent
innbetalinga slik under følgende forutsetninger: 

• det må gjelde et mindretall av medlemmene, normen 
skal være kontantbetaling på avdelingsmøter. 

• det må ikke gjelde hemmelige medlemmer 
• DS skal godkjenne såvel hvem som skal trekkes som 

hvilke konti som brukes. 

Il. Innbetaling fra avdelingene til DS. 

Vi ser ikke store problem knytta til at det sendes penger 
fra avdelingene til DS over giro, så lenge det er en 
kjent sak at det finnes partiavdeling på stedet. Men vi 
all kontingent fra avdelinga skal ikke gå over giro. Med 
kjennskap til kontingentreglene er det da mulig å danne 
seg et godt bilde av størrelsen på partiavdelingene. Der
for bør vi kombinere kontantinnbetalinger med giroi!J~ _ 
betalinger. Følgende burde være en grei rutine: ~ ' -

! 

Avdelingene bør betale inn til DS helst månedlig, 
eller ihvertfall hver gang det byr seg en anledning til å 
få penger over med folk som reiser. På avtalt tidspunkt 
for overlevering av skjema ved utløp av terminen, betales 
restbeløpet. Dersom overlevering da av en eller annen 
grunn klikker, skal det være avtalt et reserveopplegg for 
betaling over giro. Det beste er om pengene ikke gireres 
fra konto til konto, men at en giro til DS betales kon-

- tant av sender. 
DS vil gjøre nærmere avtaler med avdelingene 
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INSTRUKS TIL DISTRIKTSSTYRET OM BRUK AV 
POST l BANKGIRO V ED KONTINGENTBETALING 
(gjelder fra 1.9.89) 

Av sikkerhetsmessige årsaker har det meste av våre 
kontingentinnbetalinger vært kontanter, både fra medlem
mene til avdelingene og mellom avdelinger-distriktsstyrer 
(DS) og DS-Sentralstyret (ST). All bruk av postgiro og 
bankgiro registreres på data, og gir følgelig muligheter 
for å analysere både størrelse på overføringene, og 
mellom hvem det overføres. 

En fordel med kontantbetalinger har vært at skjema 
normalt har fulgt innbetalingene. 

Ulempene med kontante innbetalinger har vært flere, 
særlig når det gjelder overføringene avdelinger-DS og 
DS-ST: 
• mye forsinkelser, innbetalingene må gå via folk som 

retser 
• rentetap 
• vanskelig å kontrollere, ikke godt nok system for 

kvitteringer på veien mellom avd.-DS-ST. 

I de siste åra har vi myket opp systemet noe, og gjort 
en del erfaringer. Nå prøver vi å innføre noen retnings
linjer på bakgrunn av de erfaringene som er gjort. 

l. Innbetaling fra medlemmer til avdelinga 

Retningslinjene fmnes i egen instruks til partiavdelingene. 
Les den. 

DS skal godkjenne avdelingenes konti og hvilke med
lemmer som kan settes på fast trekk. Hvis fler enn 3-4 
medlemmer i en avdeling settes på fast trekk, bør de 
spres på flere konti. 

Il. Innbetaling fra avdelingene til DS. 

Vi ser ikke store problem knytta til at det sendes penger 
fra avdelingene til DS over giro, så lenge det er en 

kjent sak at ~et fmnes partiavdeling på stedet. Men vi 
all kontingent fra avdelinga skal ikke gå over giro. Med 
kjennskap til kontingentreglene er det da mulig å danne 
seg et godt bilde av størrelsen på partiavdelingene. Der
for bør vi kombinere kontantinnbetalinger med giroinn
betalinger. Følgende burde være en grei rutine: 

Avdelingene bør betale inn til DS helst månedlig, 
eller ihvertfall hver gang det byr seg en anledning til å 
få penger over med folk som reiser. På avtalt tidspunkt 
for overlevering av skjema ved utløp av terminen, betales 
restbeløpet. Dersom overlevering da av en eller annen 
grunn klikker, skal det være avtalt et reserveopplegg for 
betaling over giro. Det beste er om pengene ikke gireres 
fra konto til konto, men at en giro til DS betales kon
tant av sender. 

DS må gjøre nærmere avtaler med avdelingene 

Ill. Innbetaling fra DS til ST 

Her gjelder samme \Urderinger som i forrige avsnitt: Vi 
ønsker ikke å gi mulighet til å avdekke størrelsen på 
kontingenten fra DS til ST. Men etterhvert blir det mer 
og mer vanlig at pengestrømmen går begge veier: Penger 
for bl.a. støttering skal til DS fra ST. Hvis vi "bytter" 
kontingentpenger mot støtteringspenger o.l., istedetfor å 
sende penger begge veier, blir det desto vanskeligere for 
utenforstående å skaffe seg rede på den samla kontin
genten. Dette taler for at vi ikke behøver være så redd 
for å sende penger over giro mellom DS og ST. Fortsatt 
er det rett å benytte de mulighetene vi har til å sende 
penger med folk som reiser, men det er liten grunn til å 
la penger vente når det vil ta litt tid før noen reiser. 

Det eksisterer et avtalt opplegg der ulike DS sender 
til ulike konti fra fingert navn. Det skal brukes fortsatt, 
og kan godt brukes mer enn idag. 
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