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F orretningsorden.
Landsmøtets forliandlinger foregår for lukkede dører. iledlem- 

mer av partie t h a r  adgang til galleriet mot fremvisning av spesCelle

adgangskort.
Eefera t f ra  møtene må godkjennes av dirigentene.
Det velges 4 ordstyrere, som vekselvis og efter sig imellem avgjort 

orden, leder landsmøtets forhandlinger. Ønsker deu ledende ordstyrer 
å delta i debatten, skal han overlate ordstyrerplasseu til  en av de andre 

ordstyrere.
Ordstyrerne h ar  re tt  ti l  å stille forslag om ordskiftets avsihitning 

med de inntegnede talere  og forslag om tidsl)egren£ming.
Det holdes to møter daglig. Formlddagsmøte fra kl. 9 til  14 og 

eftermiddagsmøte fra  kl. 16 til  19.
Alle forslag skal fremlegges skriftlig til ordstyreren og være under

tegnet med forslagsstillerens navn og hjemsted.
E fter a t  det er vedta tt å sette strek kan in tet ny tt forslag freni-

settes.
Alle valg skal foregå ved skriftlig avstemning. An<lre avstemninger 

foregår ved håndsoprekning. Landsmøtet kan beslutte a t  en avstem
ning skal foregå med navneoprop. Representantenes stemmegivning 

skal da innføres i protokollen.
Til å føre forhandlingsprotokollen velges 4 sekretærer. I  proto

kollen skal innføres de saker som behandles, alle forslag som frem- 
settes og beslutningene med angivelse av an ta ll avgitte stemmer. ^ ed 
hvert formiddagsmøtes begynnelse leser den fungerende sekretær op 
protokollen for den foregående dag. Protokollen for m øtets siste dag 

godkjennes av landsstyret.
Innledere har re tt  ti l  å benytte inntil 30 m inutter ti l  innlednings- 

foredrag, 10 m inutter t i l  første og 5 m inutter ti l  annen replikk. De 
øvrige representanter har re tt  til å ha  ordet inntil 3 ganger i samme 
sak med henholdsvis 15, 10 og 5 m inutte rs  taletid. Eepresentanter 
som forlanger ordet ti l  forretningsorden tils tåes ikke mere enn 1 

m inutts  taletid.



Sak nr. 3.

Prinsipielt program og arbeidsprogram.
(Herunder retningslinjer i militærspørsmålet.)

Landsinøtet i 1936 vedtok å landsstyret bemyndigelse 
til å sette ned eii komité l'or å komme med fremlegg til revi- 
sjon av partiets prinsipielle program og arbeidsprogram. 1 
landsstyremøte den 9. januar 1938 blev denne programkomi
téen valgt: Oscar Torp, formann, Ole Colbjørnsen, Ole
Øisang, Olav Ilindahl, Sverre Støstad, Jens Steffensen, Oscar 
Nilssen, Neimi Lagerstrøm og Gunnar Sand. De tre  første 
dannet arbeidsutvalget.

Komitéens første utkast som var ferdig i januar 1939, 
blev sendt partiets avdelinger til foreløbig l>ehandling. De 
uttalelser og fremlegg som kom fra avdelingene blev sendt 
programkomitéen som så utarbeidet sitt endelige fremlegg 
til j)rinsipielt program og arbeidsprogram. F'remleggeue er 
behandlet av landsstyret.

Landsstyre ts  framlegff ti l  p r im i in e l t  program.

Det norske Arbeiderparti som 
ei det politiske organet for den 
norske arbeiderklasse, setter seg 
som mål å avskaffe den kapitalist
iske utbytting og bygge opp et sosi- 
alistifik, et klasseløst samfunn, 
styrt av håndens og åndens arbei- 
dere.

For å nå fra m til dette målet 
ser partiet det som sine viktigste 
oppgaver: å vinne folket for det 
feosialistiske gruniisynet, samle, 
organisere og dyktiggjøre arbeids- 
folket i landet, reise dets vilje til 
ISelvhevd, solidaritet og samfniuis-

ansvar og på demokratiets grunn 
vinne folkeflertallet og samfunns- 
makten for det arbeidende folk.

Partie t legger fram sitt sosia- 
listiske grunnsyn i dette jJrinsipp- 
progranimet.

I.
1. Det er de økonomiske tilhøve, 

i første rekke produksjons- og 
eiendomsforholdene som deler 
samfunnet opp i klasser og 
bestemmer interessemotsétnin- 
gene og den politiske maktstil- 
lingen. Xye driftsformer og
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nye eieiidomstilliøve d ra r  e tte r 
seg en tilsvarende m aktf or sky
ving og oniskiping av de sosiale, 
politiske og kulturelle tilhøve 
i samfunnet. Dette er i samsvar 
med det m arxistiske h istorie
synet.

2. Det som særmerker det kapi
talistiske samfunnssystemet er 
den privatkapita listiske eien- 
dom srett t i l  produksjonsmid- 
lene og konkiirransestriden mel
lom de private næringsdrivende. 
Deri som har kapitalm akt kan 
gjennom u tby tting  av arbeids- 
folket tilvende seg en merverdi, 
en uberettiget del av de verdier 
som biir skapt gjennom den øko
nomiske virksomhet. Dette er 
en grunnårsak  til  interessemot- 
setningene og klassestriden i 
samfunnet.

3. Den kapitalistiske samfunns- 
husholdning har ikke bare d ra t t  
arbeidere og funksjonærer, men 
også bønder og fiskere inn 
under kapitalens herredømme. 
Den organiserte kapitalm akt 
h a r tilvendt seg det reelle her
redømmet over jorden og ar- 
beids- og produksjonsmidlene, 
og u tby tte r dem gjennom ren
tesystemet og urimelig fordy
rende mellommannsvesen. Hele 
det arbeidende folk må derfor 
verge sine fellesinteresser mot 
kapitalveldet.

4. Den tekniske utviklingen har i 
de senere år tie r ført til en s ta 
dig bedring og rasjonalisering 
av produksjons- og samferdsels- 
midlene og de kulturelle hjelpe- 
midler. Dermed er også alle 
m uligheter lag t til re tte  for 
bedre og tryggere levekår og 
rikere kulturliv. Men samtidig 
har kapitalm akten organisert 
seg sterkere gjennom arbeidsgi- 
vernes sammenslutninger, gjen

nom tru s te r  og karte ller og det 
moderne bank- og finansvesen. 
De nye muligheter t i l  profitt, 
arbeidskraften og de tekniske 
og organisatoriske hjelpemid- 
lene, e r  b litt  ny tte t u t  planløst 
og omsynsløst, og det h a r ikke 
bare hindret a t  samfunnsgo- 
dene er b litt  re ttferd ig  fordelt, 
men har også ført samfunnet 
opp i stadige kriser med omfat
tende arbeidsløyse, svekket kjø- 
peevne, ujamn lønnsomhet og 
utrygge tilhøve for store deler 
av folket.

5. De siste voldsomme økonomiske 
kriser viser a t  kapitalismen h ar 
utviklet krefter den. ikke lenger 
kan rå  med og regulere på en 
måte som folket kan være tjen t 
med. Det er skapt vansker som 
ikke kan overvinnes eller varig 
avhjelpes med kapitalistiske 
metoder. Den privatkap ita lis t
iske produksjonsniåten og den 
frie  konkurransen — som før 
h a r  vært mektige løftestenger i 
den økonomiske utvikling — 
s tå r  idag og stenger for en vi
dere planmessig u tn y ttin g  av 
landets arbeidsmuligheter og 
folkets arbeidskraft. Den kapi
talistiske profitøkonomi s tår i 
veien for en re ttferdig  fordeling 
av samfunnsgodene og m akter 
ikke å dekke de stigende folke
lige behov. Det reiser seg der
for et stadig  skarpere motset- 
ningsforhold mellom de snevre 
kapitalinteresser og hele det 
arbeidende folks samfunnsmes- 
sige fellesinteresser, som gjør 
det nødvendig å gå til  en regu
lering og planlegging av det øko
nomiske livet, u t  ifra  samfunns- 
interessene og i samsvar med de 
sosialistiske idéer.

Samtidig er det e t påtren- 
gende behov for et energisk
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samfunnsinitiativ for å fremme 
en omfattende arbeidsreising 
og en mer effektiv utnytting av 
landets arbeidskraft og produk- 
sjonsevne, for dermed å skape 
det nødvendige økonomiske 
grunnlaget for en varig bedring 
av hele folkets levestandard og 
fortsatt sosial og kultureil fram- 
gang. Men dette kan bare skje 
gjennom organisert samvirke, 
planøkonomi og gradvis sosiali- 
sering av storindustrien, iiten- 
rikshandelen, de private stor
banker og samferdselsmidlene. 
Denne samfunnsomdaiining må 
førea helt fram til et gjennom- 
ført sosialistisk samvirke, en 
planmessig samfunnshushold- 
ning som er ledet av omsynet til 
hele folkets velferd. Gjennom 
denne demokratiske og sosial- 
istiske omdanning av samfun- 
net vil klasseskilnaden og de so- 
siale motwetningene bli utjevnet 
og folkets sosiale og nasjonale 
siamkjensle styrket. Det norske 
Arbeiderpartis politikk er en 
nasjonal velferdspolitikk som 
vil trygge landets og folkets 
framtid.

6. De borgerlige partier som ellers 
skiller seg fra hverandre i den 
praktiske og dagsaktuelle poli
tikk, har under denne utvikling 
søkt å verne den frie konkur- 
ranse og de kapitalistiske inter
esser og stridd mot en effektiv 
samfunnsregulering og tryg- 
ging av arbeids- og næringsli
vet. Den fascistiske og nasjo- 
nalsosialistiske bevegelse fører 
på den andre siden en politikk 
som vender seg både mot de 
borgerlig-liberale partier og 
arbeiderrørsla. Fascismen og 
nazismen søker å tvangregulere 
den økonomiske virksomhet ved 
hjelp av en diktatorisk xitnyt-

tet statsmakt og en underkuing 
med vold av folkets demokra
tiske rettigheter og arbeidsfol- 
kets organisasjoner. Denne 
tvangsregulering og politiske 
og kulturelle ensretting og mili- 
tai'isering av nasjonen tjener 
krigerske og imperialistiske 
formål, og har ført til økono
misk utarming og politisk og 
kultureil underkuing av folket. 
Fascismen og nazismen repre
senterer en kulturfare som alle 
demokratiske krefter må stå 
samlet for å avverge.

II.
1. Den kapitalistiske underkuing 

og utbytting har tvunget ar- 
beidsfolket til å samle og organi
sere seg i den faglige og poli
tiske arbeiderrørsla. Det nor
ske Arbeiderparti vil samar- 
læide med arbeidernes og funk
sjonærenes, bøndernes og fisker
nes faglige og økonomiske orga
nisasjoner, og gjennom dette 
forsvare folkets fellesinteresser 
mot kapitalveldet. Det vil orga
nisere og dyktiggjøre folket til 
å styre samfunnet både økono
misk og politisk, gjennomføre 
en samfundsmessig kontroll og 
regulering av næringslivet, 
framskynne en demokratisk ero
bring av folkeflertallet og sam- 
funnsmakten, og med det legge 
grunnlaget for en sosialistisk 
samfunnsomdanning.

2. Dette økonomiske og politiske 
frigjøringsarbeid må gå hand i 
hand med folkets sosiale og kul
turelle frigjøring, og må være 
arbeidsfolkets eget verk. Det 
norske Arbeiderparti vil derfor 
drive et planmessig og aktivt 
opplysningsarbeid og dermed 
underbygge en fast sosialistisk 
overbevisning, en fuH og hel
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samkjensle mellom de iilike lag 
av arbeidsfolket og en sterk og 
bevisst vilje til samfunnsansvar. 
Det er gjennom arbeidet i orga- 
iiisasjoneiie gruiinlaget blir lagt 
for denne sosialistiske oppfo- 
string og dyktiggjøring, og med- 
lemsskap i Det norske Arbei- 
derparti foru tæ tter full og 
aktiv solidaritet fra alle parti
folk.

3. Det norske Arbeiderparti vil en 
demokratisk og fredelig utvik- 
ling fram til sosialismen. P a r 
tiet vil derfor bnike organisa
toriske, økonomiske og politiske 
midler for å vinne samfunns- 
makten. Erfaringene fra andre 
land viser at en likevel må 
regne med den mulighet a t reak- 
sjonære krefter innenfor borger- 
s>kapet ikke vil bøye seg for fol
keflertallet, men søke å gjen- 
nomføre et fascistisk voldsdik
ta tu r  for å stenge veien for den 
videre demokratiske utvikling 
og det fredelige framsteg. Det 
norske Arbeiderparti vil sette 
alt inn på å hindre en slik u t
vikling, og avverge denne fare 
fra  de reaksj onære kreftene i 
samfunnet ved et effektivt, fore
byggende opplysningsarbeid, 
ved en effektiv og målbevisst 
velferdspolitikk, ved å trygge 
og Iltbygge folkestyret og ved et 
konsekvent gjennomført forbud 
mot private og politiske veb- 
nede organisasjoner. Dersom 
det likevel blir gjort forsøk på 
statskupp mot de lovlige stats- 
makter og mot folkestyret, eller 
det søkes gjennomført fascis
tiske åtak mot arbeiderbevegel- 
sens eksistens og lievdvunne 
rettigheter, vil partiet sette alle 
krefter inn for å slå åtaket til- 
bake og med det trygge det de
mokratiske rettssamfunn og det

videre fredelige framskrittsar- 
beid.

4. Det norske Arbeiderparti ta r  
avstand fra diktaturet i enliver 
form. Partie t ser det handle
kraftige demokrati som den 
sikreste garanti for en fredelig 
utvikling og den tryggeste vei 
for å vinne samfunnsmakten for 
arbeidsfolket i landet. Den 
demokratiske styreformen gir 
det gyldigste uttrykk for folke
viljen og sikre menneskene 
politisk frihet under ansvar og 
disiplin. Arbeiderpartiet vil 
derfor sette alt inn på å festne 
og utvide folkets demokratiske 
rettigheter, den almindelige 
stemmerett og valgbarhet, orga- 
nisasjonsfrihet, ytringsfrihet 
og pressefrihet, religionsfrihet 
og åndsfrihet. Partiet vil skape 
øket effektivitet og handlekraft 
i statsstyret og bygge det poli
tiske folkestyret videre u t til et 
gjennomført sosialt og økono
misk demokrati. Arbeiderne og 
funks jonærene må sikres høve 
til beilriftskontroll gjennom or
ganer som gir plass både for 
massenes aktive innsats og per
sonlig initiativ og ansvars- 
kjensle.

I II .
1. I alle kapitalistiske land har 

den økonomiske utviklingen 
skapt de samme klassemotset- 
ninger og sosiale problemer og 
har ført til skjerpet politisk 
maktstrid. Den internasjonale 
arbeiderrørsla søker å samle 
arbeidsfolket i alle land til for
svar for sine felles interesser, 
til vern om demokratiet og til 
politisk kamp for å vinne fol
keflertallet og nå fram til sam
funnsmakten. Det norske Ar
beiderparti som er med i Den
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Sosialistiske Arbeiderinterna- 
sjonale, står solidarisk med de 
sosialistiske partier i andre 
land og vil aktivt støtte arbei- 
det for en interna sjonal orga
nisatorisk samling av det arbei- 
dende folk.

2. Den sosialistiske arbeiderrørsla 
må føre en politikk og taktikk 
som retter seg etter tilhøve i de 
ulike land og etter de røynslene 
som er vunne gjennom de senere 
tiders hendinger. I striden mot 
fascismen gjelder det framfor 
alt å bevare enlieten og demo
kratiet innad i arbeiderrørsla, 
nasjonalt og interna s jonalt å 
verge det politiske folkestyret 
med alle organisatoriske mid
ler, og dermed verne om organi- 
sasjonsfriheten og de elemen
tære menneskerettiglieter.

3. Kapitalismen og fascismen har 
ført landene opp i voldsomme 
økonomiske og politiske kriser 
og spente nasjonale og sosiale 
motsetninger, som har skapt 
den største nsikkerhet for de 
små nas joner og ført til en ny 
og omsynsløs kapprusting og

truende krigsfare. Den nor
diske arbeiderrørsla har fra 
første stund stridd for nedvæp- 
ning, fred og samforståing mel
lom alle nasjoner og folkeslag, 
og står solidarisk med alle dem 
som idag fører kampen for fred, 
frihet og folkestyre. Partiet 
understreker folkets vilje t il  å 
verne om sin frihet og de økono
miske og kulturelle framsteg 
som er vunnet. I  samarbeid 
med den internasjonale arbei
derrørsla og alle virkelig demo
kratiske krefter vil partiet være 
med å bygge opp en sterk inter- 
nasjonal rettsorganisasjon med 
effektive organer for mellom
folkelig samarbeid og fredelig 
og rettferdig ordning av alle 
tvistemål. Jlilitarismen og kri
gen er imidlertid uløselig knyt
tet sammen med selve det kapi
talistiske systemet, og bare 
gjennomføringen av sosialismen 
kan sikre varig gode tilhøve 
mellom landene og trygge hele 
menneskehetens og verdenskul
turens fredelige og harmoniske 
utvikling.

Under den nuværende ytterst uklare internasjonale situasjon ved- 
tok landsstyret å la avsnittet i programkomitéens framlegg om par
tiets stilling til Sovjet-Samveldet og Koniintern gå ut, og a t landsmøtet 
eventuelt gjør særskilt vedtak i dette spørsmål.
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Innsendte framlegg til prinsipielt program:

Malersvennenes Forening, Oslo, har sendt framlegg om 
at partiets nåværende prinsipieile program bibeholdes, med 
følgende endringer:

I.

4. De kapitalistiske storvirksomheter i bankveitlenen, industri og han
del slår sig sammen i truster og karteller og arbeidsgiverforeninger 
og disse makter kjemper samlet for sine profittinteresser. I de øko
nomiske virksomheter går rasjonaliseringspi'osessen sin gang og 
utbytningen av arbeiderklassen øker fordi nye maskiner og bedre 
teknikk vesentlig tjener til å øke kapitalistenes utbytte og ikke kom
mer det arbeidende folk til gode i form av kortere arbeidstid eller 
høiere lønninger. Den innbyrdes konkurranse mellem kapitalistene 
i alle land om størst mulig fortjeneste og kapitalopsamling fører 
t il  stadig voldsommere økonomiske kriser.

5. Erisene efter verdenskrigen har ført til at krefter innenfor kapital
istklassen har innsett at det trenges regulering og kontroll i pro- 
duksjonslivet for om mulig å redde det kapitalistiske system og gi 
det nye utvidelsesmuligheter. Disse kreftene søker å nytte og ut- 
hygge statsapparatet til et slikt regulerende organ. Det statskapi
talistiske styre i de fascistiske land er et resultat av disse forsøk. 
Her danner de forskjellige grener av rustningsindustrien det vik- 
tigste økonomiske grunnlag, samtidig som den er grunnlaget for en 
økonomisk ekspansjon utover landets grenser.

I  enkelte land med borgerlig demokratisk styre er det de befolk
ningslag som sterkest har få tt  føle krisens virkninger som har ta tt 
op kravene om regulering og kontroll fra statens side. Iler har det 
arbeidende folk ta tt ledelsen i denne utvikling og forbundet den med 
løsningen av en rekke sociale krav.

I II .

1. I sitt virke ønsker partiet å bruke organisatoriske, økonomiske og 
politiske kampmidler og undgå vold. All erfaring viser at en likevel 
må regne med at borgerskapet ikke frivillig gir makten fra  sig. Det 
bruker de kapitalistiske klasseorganisasjoner og søker å nytte mili
tærstellet og andre av statens organer for å verge sitt klasseherre
dømme. I  krisetider, da kapitalveldet føler sin maktstilling truet 
av det arbeidende folks vilje til gjennemgripende endringer av sam
fundsforholdene, er borgerskapet villig til å bryte både lover og
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grunnlover for å knuse arbeklerbevegelsens organisasjoner. For å 
holde sitt  herredømme søher kapitalmakten gjennem fascistiske be- 
vegeiser, som tilsikter end/ringer i statsformen, å nytte folkets mis- 
nøie til fordel for sig og på det vlset hane veien til reaksjonwrt dik
tatur.

I  denne situasjon nytter de reaksjonære kreftene en radikal 
social-agitasjon som imidlertid ikke innehold-er nogen realitet så 
lenge den jyrivate eiendomsretten til produksjonsmidlene hiir op- 
rettholdt.

2. Det norske Arbeiderparti vil møte og avverge denne fare fra de reak
sjonære krefter i samfundet red øket agitasjons- og oplysningsar- 
beide og ved å gå inn for samfundsmessige tiltak som setter folk i 
arbeide og andre rådbøter som kommer det arbeidende folk til gode. 
Utover disse tiltak vil det reise krav som griper inn i uthytningen 
og innleder en planmessig utnytning av samfundets rikdom. Gjen- 
nemføringen av slike krav som griper inn i eiendomsretten til pro
duksjonsmidlene vil støte på voldsom motstand fra kapitalveldets 
side. I den overgangsperioden da den avgjørende kamp om makten 
pågår, er partiet forberedt på å nytte alle de midler arbeiderklas- 
sen rår over for å bryte ned motstanden fra borgerskapet og legge 
grunnen til det socialistiske opbyggingsarbeidet.

IV.

1. Den økonomiske utvikling har i alle kapitalistiske land skapt de 
samme klassemotsetninger og de samme sociale problemer og har 
ført til en skjerpet politisk maktstrid. Den- internasjonale arheider- 
levegelses opgave er å samle det arheidende folk i alle land til for
svar for sine fellesinteresser og til kamp for å nå frem til samfunds- 
m,akten. Partie t vil derfor av all kraft arbeide for internasjonal 
arbeidersamling på klassekampens grunn. Innen de enkelte land 
må arbeiderbevegelsen bygge på de historiske, økonomiske og sociale 
forutsetninger som er til stede i landet.
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Landsstyrets framlegg

D et norske  A rb e id e rp a r t is  po
li t iske  arbeid  og kam p t a r  s ik te  på 
—  i sam arbeid  med arbeidsfo lkets  
faglige og økonomiske organisasjo- 
ner —  å fi-emme og trygge  d e t  ar- 
beidende folks in te resse r  og gjen- 
nom en dem okra tisk  e rob ring  av 
sam funnsm ak teu  g jøre  d e t  m ulig  å 
bygge opp e t  sosia lis tisk  sam funn.

G ru n n lag e t  fo r  e th v e rt  sam- 
fiinn e r  a rbeidslivet, den p ro d u k 
tive verd iskap ing  og den økono
miske bæreevne, som be tinger rek- 
kevidden av d e t  sosiale og k u l tu r 
elle reform- og fram sk r i t tsa rb e id .  
P a r t i e t  legger derfo r  liovedvekten 
på  en effektiv  og p lanm essig  o rga 
n isering  og u tn y t t in g  av alle  la n 
d e ts  n a tu r l ig e  arbeids- og produk- 
s jonsm uligheter, fo r  å se tte  liele fol
ke t i n y tt ig  og lønnsom t arbeid, 
øke k jøpek raften  hos det brede lag  
av folket, bedre avsetningsm ulig- 
he tene  og lønnsom heten innenfor 
hele næ ringslive t og derm ed skape 
g runn lag  for en  trygg ing  og s tad ig  
høyning av levekårene og kultur- 
nivået.

D e tte  folkelige og nas jona le  
re is ingsarbe id  og sosialis tiske 
f ram sk r i t tsa rb e id  m å bygges på  et 
p ra k t isk  og hensik tsm essig  organi- 
se rt  sam virke innenfor arbeids- og 
næ ringslivet, som se tte r  fo lkets 
fe llesin teresser fo ran  hensynet t i l  
de p r iv a tk a p ita l is t isk e  sæ rin te res 
ser. D et er d erfo r  nødvendig  å 
g jennom føre effektiv samfunnsmes- 
sig kon tro ll, regu le ring  og plan- 
legging av det økonomiske liv og 
frem m e den fak tiske  sosialise- 
r ingsprosess som fo regår i sam- 
fu n n e t  og dets  økonom iske virk- 
somliet, sam tid ig  som de forskjel- 
lige form er fo r  sam virke til tak  in 
nenfor jo rdb ruk , fiskeri, liåndverk 
og hande l b iir  bygd videre u t.

t il arbeidsprogram :

D enne om fa ttende  økonomiske 
og sosiale sam funnsom dann ing  er 
be tinget av fo lkets  vilje, u t t r y k t  
g jennom  den t i ls lu tn in g  p a r t ie t  
få r  ved s tortings- og kom m une
valg, og av arbe idsfo lke ts  so lidari
te t ,  sam funnsansvar  og d is ip lin  og 
dets  ak tive  deltakel se i a l t  byg
gende arbeid.

Id e t  A rb e id e rp a r t ie t  v iser t i l  
s i t t  p r in sip ie lle  p rog ram  og t i l  
p a r t ie ts  og arbeiderreg je ringens  
politikk , sam ler d e t  de v ik tigste  
arbeidsoi)gavene i d e tte  p ro g ram 
m et :

Arhcidsreisinff og planøkonomi.
A rb e id e rp a r t ie ts  aiktive krisen- 

po litikk  fø res  videre f ram  t i l  en 
nas jona l p lanpo lit ikk  for å  skaffe 
arbeid  og trygge  k å r  fo r  alle.

Den sam funnsm essige p lanøko 
nomi h a r  t i l  oppgave å  g jennom føre 
en effektiv o rgan isering  og sam 
ordning, m odern isering  og utvik- 
ling  av den  økonomiske virksom- 
he t i landet, som m est m ulig søkes 
in n o rd n e t  i en helhetsp lan  u n d e r  
sanifunnsm essig  ledelse og kon
tro ll. D e t personlige in i t ia t iv  og 
de t p r iv a te  bedrif ts liv  suppleres 
med sanifunnsm essig  in i t ia t iv  og 
offentlige fo re tak . Sakkyndighe- 
ten  u tn y t te s  og de offentlige be
d r i f te r  s ik res en fo rsvarlig  forret- 
ningsm essig  ledelse og d r if t .

k a r t le g g in g  og k lassifisering  
av la n d e ts  n a tu r t i lg a n g e r  og for- 
s te rk e t tekn isk— vitenskapelig  og 
økonom isk undersøkings- og forsk- 
ingsarbe id  med sik te  p å  en  rasjo- 
nell u tn y t t in g  av alle  arbeidsm u- 
l ig h e te r  og fu ll  sysse lse tting  av 
hele fo lkets  a rbe idsk ra ft .

S terkere  selvberging og utvik- 
ling  av h jem m em arkedet. Bedrif- 
tenes o rgan isasjon  og v irke utvik-
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les etter alineiiiiyttige og sosiale 
omsyn. Utbyttebegrensing og 
tvungen foudsopplegging i større 
bedrifter. Effektiv prisregulering 
og priskontroll. Trustloven utvi- 
des. Arbeidere og funksjonærer 
gis bedre adgang til innflytelse og 
kontroll i bedriftslivet.

I n d u s t r i  og e leMris itetsuthyg-  
gififf.

Det settes i verk en planmessig 
og omfattende industrireising for 
å dekke behov som ikke biir til
fredsstillende dekket av den nåvæ- 
reiide industri. Staten ta r  initiativ 
til og tar  del i oppretting av be
drifter for løsning av større lands- 
viktige industrielle oppgaver. Jern- 
saken og skipsbyggingssaken løses 
og landets brenselsforsyning sik
res. Støtte til private bedrifter og 
tiltak under samfunnsmessig kon
troll. n je lp  til finansiering og be
dre organisering av håndverket og 
den mindre industri. Eget indu
stridepartement.

Staten fremmer en hurtigere 
vannkraftutbygging og sørger for 
en samfunnsmessig elektrisitets- 
forsyning etter en helhetsplan. 
Kraftproduksjon, fordeling og om- 
setniiig må foregå i rasjonelt sam- 
arbeid mellom staten og kommu- 
nene og de øvrige interessenter for 
å sikre øket bruk av elektrisk ener
gi så vel i industrien som i lijem- 
mene. Statsstøtte til nedskriving 
av anlegg for å muliggjøre utbyg- 
ging og salg av elektrisitet til ri
melige priser.

Jordhruk .
Landets naturherligheter som 

jord, skog, havn, jakt og fiske skal 
på trygge vilkår tilhøre det arbei- 
dende norske folk.

Enkeltmannsbruket basert i det 
^esentlige på familiens arbeids- 
kraft skal være grunnlaget for den

norske jordbruksnæring. Bruker- 
nes eiendomsrett trygges. Større 
arealer med dyrkbar, men udyrket 
jord bør, hvor dette tilsies av al
mene hensyn ,overtas av samfun- 
net og overlates fortrinnsvis jord- 
løse arbeidere og småbrukere med 
for lite jord.

Bureisings- og nydyrkingsvirk- 
somheten må fortsatt planmessig 
ut vides for å gi de arbeidsledige 
og i første rekke landsungdommen 
jord, arbeidsvilkår og livsmulighe- 
ter som jordbrukere. Billig og til- 
strekkelig jord til bureisingsmenn 
og større bidrag til hus og opp- 
dyrking. Minst mulig gjeld ,ved 
starten og tilstrekkelig hjelp i de 
første vanskelige år.

Eldre bruk med for lite jord ut- 
vides ve<l billige lån til kjøp av til- 
skottsjord og sidestilles med bu- 
reisingsbruk når det gjelder bidrag 
til nydyrking, redskaper og nød
vendige uthus eller reparasjoner. 
Lettere adgang til beite og skogs- 
virke for de små brukere. Rasjo- 
nell utnytting av fjellbeitene. Ken- 
driften trygges.

Trygging av jordbrukets lønn- 
somhet. Samfunnet søker så vidt 
mulig å garantere rimelige priser 
til produsentene og avsetning for 
alle norske jordbruksprodukter. 
De nåværende trygdeordninger 
suppleres med nye som spesielt 
kommer de små brukere til gode. 
Kraftig fremme av den norske 
planteavl for å gjøre landet mer 
selvberget. Utvidet ordning med 
salg av jordbruksvarer til redu- 
sert pris til folk med små inn- 
tekter og flere barn. Fremme av 
samvirketiltak så vel i gårdsdrif
ten som i kjøp og salg og støtte til 
bygdefolkets faglige samskipnader, 
for å trygge arbeidsutbyttet og ut- 
vikle bondenæringen på planøko
nomisk grunnlag.

Å.
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Best mulig faglig undervisning 
og opplæring av jordbrukere idet 
det b iir t a t t  omsyn til  de mindre 
bruk og attåtnæringene. Frem m e 
av foi-skings- og forsøksarbeidet 
og den tekniske utvikling av jord- 
bruket.

F o r ts a t t  arbeid for å lette ren 
tebyrden. Innskrenking av re tten  
til  p an tæ ttin g  av jord og gårds- 
bruk.

I  hele sin økonomiske politikk 
vil p artie t ha for øye å skape den 
kjøijekraft b landt lønnsarbeidere, 
fiskere, jordbrukere og jordbrukets 
arbeidere som skal ti l  for a t  det 
kan avta hverandres produkter. 
Oppjevning av bygdefolkets løn
ninger og arbeidsutbytte og ar- 
beids- og levekår gjennom organi- 
sasjonsmessige tiltak  og ny lov- 
giving.

Skogiruk.
F or å øke skogens avkasting, 

sikre jevn og varig sysselsetting 
og skaffe mer og bedre råstoff ti l  
treforedlingsindustrien, fremmes 
omfattende skogkulturarbcider 
gjennom grøfting, planting, så- 
ing, m ark tered ing  og renskings- 
hugst. Arbeidsledigheten i skogs- 
bygdene bekjempes gjennom frem
me av skogkulturarbeider, øket 
s tø tte  ti l  bureising og nydyrking, 
arbeid for mer planmessig utnyt- 
ting  av skogsproduktene, øket 
stø tte  til  boligbygging, fremme av 
treforedling og annen industri i 
skogdistriktene og ved øket an- 
leggsvirksomhet på bygdeue. Disse 
rådbøter for å heve lønnsomheten 
i skogbruket må sam tidig ta  sikte 
på å bedre skogsarbeidernes lønns- 
og leveforhold.

F or å fremme et tidsmessig 
skogbruk og for å verne skogenes 
tilvekst gjennomføres tvungen

forstlig blinking. De store sving
ninger i tømmeravvirkingen søkes 
motarbeidet. O rganisert tømmer- 
omsetning under samfunnsmessig 
kontroll.

S tø rre  skogeiendommer som 
ikke drives i tilkny tting  til  almin- 
nelig gårdsbruk, bør når almene 
onisyn tils ier det, erverves av s ta 
ten og legges under samfunnsmes
sig forvaltning. Almenningssyste- 
niet utvides slik a t  i bygder med til- 
strekkelig skog biir alle gårdsbruk 
sikret trevirke til  husbehov. I  pri- 
vatskogene fremmes sam drift og 
samvirke.

Fiskeri.
Bedring av lønnsomheten i fiske

rinæringen. Frem m e av samvirke
tiltak . S ta tsstø tte  og lovvern til  
oppretting av fiskernes egne inn- 
kjøps- og salgsorganer for å  gjen- 
nomføre den nødvendige plan og 
orden innen hele næringen og sikre 
fiskerne en større del av arbeids- 
u tbytte t. Spesielle trygderådgjer- 
der" for mest mulig å sikre fiskerne 
mot bomtur, redskapstap og annen 
risiko.

Utbygging av Fiskeribanken t i l  
e t effektivt finansieringsinstitu tt 
for d riften  og feredlingen og inn- 
kjøp av farkoster og driftsm idler. 
Avdelingskontorer opprettes. Sam
funnsmessig organiserte og kon
tro llerte  eksportorganer for eks
port av fisk og fiskeprodukter. 
Utvidelse av markedene gjennom 
handelsavtaler og forsterket pro 
paganda.

Organisering av den innenland- 
ske fiskeomsetning og planmessig 
arbeid for å øke det innenlandske 
forbruk av fisk. S tatshjelp t i l  or
ganisering av oljeomsetningen og 
agnforsyningen, ti l  fram stilling av 
fiskeredskaper og til  oppretting av 
tilv irkerbedrifter gjennom fisker-
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nes samvirkeforetak. Nødvendig 
ekspropriasjon av grunn og bruk. 
Fortsatt støtte til anlegg av kjøle- 
lagre, fryserier og islagre. Økede 
bevilgninger til utbygging av liav- 
ueanlegg og fiskerihavner. Ener
gisk arbeid for internasjonal fred- 
ing av visse fiskebanker iitenfor 
fiskegrensen. Effektivt tråleropp- 
syn. Oppretting av yrkesskoler for 
fiskere. Planmessig bnreising og 
boligbygging i kystdistriktene mød 

< spesielt avpasset statshjelp.

Samfe rd sc l .

( Landets samferdselsmidler ut-
bygges raskere enn hittil, og det 
etableres det best mulige samar- 
beid mellom de forskjellige grener 
av kominnnikasjonsvesenet- som 
samles i e tt departement.

Ytterligere forsterking av vei- 
byggingen. Riksveien gjennom 
Xord-Norge bygges ferdig hurtigst 
mulig.

Større bevilgninger for at Sør- 
landsbanen og Xordlandsbanen 
snarest kan bli bygd ferdig. Om
fattende elektrisering av jernbaner.

Utbygging av landets havnean- 
legg og bedre organisasjon av 
dampskipsforbindeisene på kysten.

Forsterket telefonutbygging.

H  aiidclspol it iklc.

Uteni-iksh andelen styrkes og 
* l<’gges inn under samfunnsmessig

regulering og kontroll. Internasjo- 
nalt arbeid for gradvis senking av 
verne-tollen ved mellomfolkelige 
avtaler. Høy toli på virkelige luk
susvarer.

\'ern tor de n.Teringsgrener som 
har naturlige betingelser i vårt 
land. Statsstøtte til organisering 
av omsetning, av eksport og eks- 
])ortreklame. Importen i'eguleres. 
Dumpingartet import stanses.

Finan spoUtikk .

Statsbudsjettet styrkes og ut- 
vikles i samband nied statens vok
sende oppgaver og arbeidsreisin- 
gens og sosialpolitikkens stigende 
])engebehov. Den samfunnsmessige 
kapitaldannelse fremmes.

Statens kapitalbehov bør mest 
mulig dekkes ved direkte stats
skatt, som tilpasses slik a t den i 
første rekke rammer de arbeidsfri 
inntekter. Skattebyrden fordeles 
etter den økonomiske bæreevne.

Finansiering av rentable offent
lige foretak og arbeider kan skje 
ved opplåning.

Vtterligere bruk av kildebeskat
ning hvor det er hensiktsmessig, 
med oppkreving av skatten nær
mest mulig utgangspunktet, særlig 
for verdipapirer. Progressiv sel- 
skapsbeskatning etter utbyttepro- 
senten med lettelser for de vanske
lig stilte selskaper med liten eller 
intet utbytte. Skatt av årets inn- 
tekt etter hvert som denne er- 
verves. Forhøyet arvebeskatning, 
som anvendes til fonds for sam
funnsmessige kapitalinvesteringer. 
Verdaukskatt utredes med sikte på 
snarlig gjennoniføring.

Det må gjennomføres en rik- 
tigere ligning. Strengere kontroll 
med selvangivelser og skarpere 
forholdsregler mot skattesnyteri.

En rasjonell kredittpolitikk 
m«l sikte på en forsvarlig utnyt- 
ting av det moderne bankvesens 
la-edittskapende evne. Bedre kon
troll og samfunnsledelse av lan
dets bankvesen. Norges Banks po- 
litikk samordnes med rikspolitik- 
ken, og dens forretnings- og finan- 
sieringsvirksomhet utvides i den 
utstrekniiig omsynet til landets 
arbeidsliv tilsier.

Trygging av folkets sparemid- 
ler. Oppretting av postsparebank 
med girovirksomhet.
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F ortsa tt arbeid for rente- 
»enking og letting av gjeldsbyrden.

Statskontroll med kapitalin- 
vesteriug. Forsikringsvirksomhe- 
ten samles under enlietlig ledelse 
og sterkere statskontroll særlig i 
skadeforsikringen.

Sosialpolitikk.
Utbygging av gjeldende og 

gjennomføring av nye trygdeord- 
ninger for å nå fram til en omfat
tende sosialtrygd for det norske 
folk. Folket i bygdene og kyst- 
strøkene må få større del i de 
sosiiale trygdetiltak. Bedre tryg- 
ging av barn og ungdom. Forsvar
lig forsorgslijelp under betryg
gende kontroll.

Innføring av kortere normal- 
arbeidsuke etter hvert som de in- 
ternasjonale forliold gjør det mu
lig. Arbeid for ratifikasjon av 
internasjonale konvensjoner.

Omfattende samfunnsmessig fo
rebyggende helsearbeid. Organisert 
utnytting av fritid og ferie som 
ledd i det folkelige kulturarbeid.

Bedring av folkeernæringen 
gjennom virksomme offentlige til 
tak. Fremme av nasjonalt kost- 
hold.

Effektive tiltak fra  statens side 
til bedring av boligforholdene i 
bygd og by og fremme av sosial 
boligbygging etter en landsplan.

Kommunene.
Det kommunale selvstyre tryg

ges. Skattetrykket i kommunene 
lettes. Arbeidsilivet reises og hol
des oppe. Staten overtar etter 
hvert så vidt mulig de samfunns- 
messige fellesoppgaver så alle kom
muner sikres en viss minimums
standard av sosiale og kulturelle 
goder. Fortsa tt skatteutjevning i 
kommunene.

Folkestyre og rettsvesen.
Det norske Arbeiderparti vil 

opprettholde og utvide folkets de
mokratiske rettigheter som orga- 
nisasjonsfrihet, ytrings- og presse- 
frihet, religions- og åndsfrihet og 
energisk sette seg imot ethvert inn- 
grep i disse rettigheter.

Stemmeretten må være alminne- 
lig, like og direkte. Stemmeretts- 
og valgbarhetsalderen settes til 21 
år, slik a t landets ung-dom sikres 
innflytelse på den politiske utvik- 
ling.

Folkestyret styrkes og bygges 
u t til et gjennomført sosialt og øko
nomisk demokrati.

Kettsvesenet skal hvile på et 
demokratisk grunnlag. Juryinsti- 
tusjonen opprettholdes. Utvidet ad
gang til fri rettshjelp for småkårs
folk. Soning av straff omlegges 
til å tjene humanitære og sosialt 
opi)dragende formål.

Ingen unntakslover mot ar- 
beiderklassen. Organisasjons- og 
forhandlingsrett for alle grupper 
av arbeidere og funksjonærer.

Folkeopplysmng o<j opplæring.
Videre styrking og utbygging 

av folkeskolen som hele folkets 
grunnskole og felles grunnlag for 
all videregående utdanning. Sta
ten overtar mest mulig av kommu- 
nenes skoleutgifter. F r i t t  skole- 
materiell og fri skolegang i folke
skolen, realskolen og yrkesskolene. 
Lettere adgang for arbeider- og 
bondeungdommeu til de høyere 
skoler, universitetet og høyskolene.

l'^ffektiv utvikling av skolelege- 
vesen, mentalhygieue, skoletann- 
pleie og skolebeapisning.

Øket omsorg for fysisk oppfost- 
ring blant barn og ungdom.

Videre tillemping av arbeids- 
skoleprinsippet. Omlegging av un
dervisningsstoffet med sikte på
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iniiføriiig i samtidens arbeids- og 
samfiinnsliv. All læ rerutdanning 
overtas av staten. Fremme av pe- 
dagogisk forskiiig.

E t  års obligatorisk framlialds- 
skole for dem som ikke søker andre 
skoler. Allsidig fremme av yrkes- 
opplæringen. Det søkes gjennom- 
ført et å rs  obligatorisk yrkesskole 
med forberedende praktisk  opplæ- 
ring. Skolestellet i alle y rker byg
ges u t  e t te r  enhetsskoleprinsippet, 
slik a t  elevene i yrkesskoler og 
yrkesgymnas kan nå fram  til  
høyskolene. K urser for utdanning 
av lærere til  yrkesskolene for hånd- 
verk og industri og praktiske ku r
ser for u tlæ rte  yrkesutøvere. Ilt- 
giftene ved yrkesskolestellet bæres 
i s tørst mulig utstrekning av 
staten.

Videre utbygging av arbeidsfor- 
niidling, yrkesveiledning og psyko- 
tekniske prøver. Oppretting av 
kommunale ungdomsnemndcr. Lov 
om lærlingeforhold og om yrkes
skoler m. V. som fremmer og sam
ordner alle ti ltak  for å trygge ung
dommens opplæring og samfunns- 
messige interesser.

Folkebibliotekene støttes ster- 
kere og innordnes sammen med 
kringkasting og film som et virk
somt ledd i det folkelige opplys- 
ningsarbeid.

F o r ts a t t  språklig tilnærm ing 
for å komme fram  t i l  e t samnorsk 
mål på folkemålets grunn.

Fremme av a lt verdifullt kul
turliv’, fri vitenskapelig forsking 
og åndelig toleranse.

E drueli ghe tsari) eid.
Det norske A rbeiderparti ser 

kampen mot drikkeondet som et 
ledd i arbeiderklassens frigjørings- 
arbeid. U t fra  de tte  syn må et 
effektivt opplysningsarbeid være

det grunnleggende i kampen mot 
drikkeondet.

Undervisningen i skolene i al- 
koholspørsmålet må legges om og 
u t vides til å om fatte årsakene t i l  
alkoholismen.

Det bevilges de nødvendige 
midler og gjennomføres en effek
tiv kontroll for skarp håndheving 
av edruelighetslovgivingen. Ufor
sonlig kamp mot smugling, gauk- 
ing og hjemmebrenning. P riv a t 
økonomiske interesser i rusdrikk- 
tilvii king og omsætning avvikles.

Kommunenes selvbestemmelses- 
1‘e tt  i bevillingssaker oppretthol- 
des, men me<l adgang til særskilt 
anke- og kontrollinstans når det 
gjelder spørsmål om skjenkebevil- 
ling til  turist- og høyfjellshoteller. 
Adgang til bevilling og nekting av 
skjenkerettigheter for tidsrommet 
inntil utgangen av kommunevalg
perioden. Det åjjnes adgang til  å 
kreve a t  n])ørsmål om bevilling til 
salg og skjenking av rusdrikk  og 
rettiglietenes antall avgjøres på 
grunnlag av forutgående kommu
nal folkeavstemning.

Vtenrikspolitiklc og nøytralitets-
vern.

I  utenrikspolitikken vil partie t 
støtte alle ti l tak  som kan føre til  
fred og forståelse mellom folkene.- 
I  samsvar med den tanke som lå 
til grunn for dannelsen av Folke- 
sambandet vil i>artiet arbeide for 
a t  dette kan utvikles til  en effektiv 
internasjonal rettsorganisasjon, 
som kan forebygge krig, løse mel
lomfolkelige tvister ved megling og 
voldgift og gjennomføre en almin- 
nelig nedrusting.

Xorge skal føre en streng nøy- 
tralite tspolitikk  og landets for
svarsvesen skal viere et iiøytrali- 
tetsvern som bygger på den almin- 
nelige verne])likt og e r  avpasset



e tte r  våre spesielle tilhøve, og med 
sterk t vekt på sj øf or svaret og på 
forsvaret mot luftangrep. Reform 
av befalsordningen og dem okrati
sering av forsvaret, så det repræ
senterer folkets brede lag, har fiill 
t i l l i t  b lan t folket og biir et vern 
om folkets rettigheter, freden og 
friheten.

*

Med sikte på de vanskeligheter 
en krig mellom andre land  fører 
med sig, må det drives e t  energisk

arbeid for å gjøre Xorge mest mu
lig selvberget.

F iill gjennomføring av dette 
økonomiske og sosiale reisings- 
arbeid og folkelige frigjøringsar- 
beid kan komme t i l  å  kreve flere 
valgperioder, og folket skal selv 
gjennom frie, demokratiske valg 
bestemme og kontrollere kursen og 
farten  fram  mot partie ts  slu ttm ål:

Politisk og økonomisk folke
styre, frihet og ti-ygghet for alle.

Retningslinjer i militærspørsmålet.

Til å utrede spørsmålet om retningslinjer for p ar tie t i 
m ilitærspørsmålet har centralstyret sa t t  ned denne komitéen; 
F r. Monsen, formann, K ristian  Gleditsch, sekretær, Sverre 
Støstad, Albert Christiansen, Ola B randstorp  og G unnar 

Sand.
I  samsvar med komitéens innstilling fremmer landssty

re t  s itt framlegg.

Landss tyre ts  f ram legg:

Det kapitalistiske samfunnssystem med alle sine nasjonale og øko
nomiske motsetninger, med kampen om råstoffer, u tbytningsom råder 
og marke<Ier, skaper en in ternasjonal atmosfære som stadig fører til 
vajpnede sammenstøt mellem de s ta ter hvis imperialistiske inteiessei og 
mål kommer i konflikt. E fte r fascismens og nazismens seier i flere av 
Europas største s ta ter og med den ideologiske motsetningen mellem de
m okrati og d ik ta tu r  som derved har opstått, er faren for denslags sam- 

menstøt s tørre  enn nogen gang tidligere.
Spørsmålet om på hvilken måte og med hvilke midler de små demo

kratiske s ta ter kan verne og oprettholde sin nasjonale frihet og sine 
demokratiske rettigheter, er kommet i en annen stilling enn før og må 
bedømmes og avgjøres under hensyn til  de endrede internasjonale forhold 

som hersker.
Den internasjonale arbeiderbevegelse har ti l  alle tider vært mot- 

stander av krig og har alltid  krevet a t  in ternasjonale og mellemfolkelige 
stridsspørsm ål må løses på grunnlag av re tt  og ikke på grunnlag av 
makt. U t fra  dette  prinsipielle grunnsyn har arbeiderbevegelsen kjeni- 
pet for nedrustning og for oprettelse av internasjonale re ttsorganer til
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avgjørelse av stridsspørsmåleiie. I dette arbeid har vårt lands arbeider- 
bevegelse gjennem D. X. A. deltatt helt fra første stund. Og når det 
gjelder nedrustning og avvæpning har vårt j)arti gått lenger i sitt krav 
enn de fleste lands arbeiderpartier. Vårt parti var et klart avvæpnings- 
parti slik som det fremgår av partiets program av 1915: «Avvæbning, 
stedsevarende nøitralitet og obligatoriske ubetingede voldgiftsavtaler.»

Efter veiMienskrigens slutt og ved dannelsen av Folkeforbundet så 
det en tid ut som den fredelige utvikling og rettstauken skulde seire. 
Men de krefter som liadde fremkalt verdenskrigen var fremdeles i live 
og blev efter hvert sterke nok til å stanse den fre<lelige utvikling. Og 
idag er det disse krefter som gjennem fascismen og nazismen truer både 
freden og den enkelte nasjons og det enkelte individs frihet. Stillingen 
er således en annen idag enn tidligere. Idag er det både den nasjon'ale 
og den personlige frihet som er i fare og derfor må verges. Det er de
mokratiets beståen og videre utvikling det gjelder.

Arbeiderbevegelsen har vært med å ntbygge det demokratiske styre- 
settet i vårt land og har rykket frem til stadig større makt og selvbe- 
vissthet innenfor dette demokratiet. Derved er hele folkets økonomiske, 
sociale og kulturelle levestandard hevet og den videre demokratiske u t
vikling lagt godt til rette.

De goder som således er vunnet, må arbeiderbevegelsen være den 
første til å verne om. Arbeiderbevegelsen i vårt land har nu ta t t  ledel
sen av kampen for hele folkets samlede intei’esser, og den må derfor 
også ta  ledelsen av vernet om disse interesser og om folkets demokra
tiske rettigheter og nasjonens selvstendighet.

Norge har høitidelig erklært å ville holde sig nøitralt i en krig mel
lem stormaktene. Vårt land står i et godt forhold til våre naboland. 
Vi har ikke noget utestående med nogen stat, og vi har ikke grense mot 
nogen stormakt. Vi må derfor ha godt håp om å kunne holde oss uten- 
for krigerske forviklinger, dersom vi er i stand til å fylle våre piikter 
som nøitral stat. Men under de tilspisisede motsetningsforhold som pre
ger situasjonen i Europa vil vår nøitralitet ikke lenger avhenge bare av 
vår egen vilje. Det vil derfor være nødvendig å ha et forsvar til vern 
om møitraliteten og landets selvstendighet.

Dette vil kreve offer av hver enkelt, men det norske folket er klar 
over de fordelene vår fredelige demokratiske samfundsutvikling byr oss, 
og må derfor også være villig til å ta de nødvendige offer for å undgå et 
direkte eller indirekte voldsdiktatur. Det norske Arbejderparti ser det 
i denne situasjon som sin opgave å gjøre forsvaret til et så effektivt 
vern som mulig om landets nøitralitet, og vår fredelige samfundsutvik- 
ling og om vår nasjonale sielvstendighet.



18

Sak nr. 4. 

Retningslinjer for partiets faglige politikk.
Den samme komitéen som har u tarbeidet framlegg til 

pi’insipielt program  og arbeidsprogram  liar utarl>eidet fram 
legg t i l  re tn ingslin jer for partie ts  faglige politikk. Fram- 

legget er behandlet av landsistyret.

Lan(Isstyrets framlegg:

Arbeiderbevege] sens arbeid og s trid  ta r  sikte pil å trygge og fremme 
det arbeidende folks økonomiske og sosiale interesser. Den faglige og 
politiske bevegelse må derfor s tå  i solidarisk og ak tiv t samarbeid for 
helt u t  å  kunne fylle sin opgave. D et er en partip lik t for alle medlem- 
nier av D et norske A rbciderparti som har høve til  det, å være fagorga- 
nisert, og partie t, dets presse og medlemmer skal med all sin evne støtte 
fagorganisasjonens virke. . . :

U t fra  dette grunnsyn slår en fast følgende i'etningslinjer for p a r 
tie ts  faglige politikk:

I. Det norske A rbeiderparti betrak ter Arbeidernes faglige Lands- 
organisasjon som den organisatoriske fellesnevner for alle lønnstakere. 
Den bør bygges videre u t etter klassemessige og industrielle linjer, med 
én hovedorganisasjon på hver arbeidsplass. Fagbevegelsens virke ma ta  
sikte på å organisere alle lønnsarbeidere og funksjonærer, gjennom ta- 
riffav taler og sosiallovgiving å trygge deres stilling på arbeidsplassen 
o>i- bedre lønns- og arbeidsforholdene og løfte deres sosiale og kulturelle 
nivå, i samarbeid med den politiske arbeiderbevegelse. Det internasjo- 
nale samarbeid mellom de forskjellige lands arbeiderorganisasjoner

styrkes. . , , , 4. +
Fagbevegelsens løniispolitikk må være sterk t sosialt betonet og ta  

særlig sikte på å løfte lønnsnivået og levefoten for de grupper som lig
ger lengst tilbake, for a t  en dermed kan nå fram  til en oppjevning av 
levekårene på e t  så høyt grunnlag som arbeids- og meringslivets økono
miske bæreevne gjør det mulig. Denne sosiale og solidariske lønnspoU- 
tikk og fagbevegelsens kam ptaktikk må alltid  være bestemt a\ det ai 
beidende folks sanifunnsmessige fellesinteresser, og være preget av an 

svar og disiplin. _ ,  ̂ x-, 1
I I  Fa.gbGVGg'dsoii k&n ikkø innskrGiikø sin virksoniiict t i l  Dfirc A

verne om interessene for de lønnstakere som er i  arbeid- I  agorganisa- 
sionen må også gå ak tiv t inn for å sikre re tten  til arbeid og trygge kår 
for alle, og må derfor stø tte  alle positive tiltak  for å u tn y tte  og organi
sere de naturlige arbeids- og produksjonsniuligheter i landet, i sam ar
beid med partie t. Den direkte lønnspolitikk må suppleres med politisk 
viiksomhet for å trygge det demokratiske folkestyre og dermed fagorga- 
nisasjonens samfunnsmessige re ttigheter og for å gjennomføre de sosiale 
og kulturelle t i l ta k  og reform er som ytterligere vil trygge og bedre ar- 
beidernes stilling i samfunnet.
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I I I .  F o r  helt iit å kunne verne om og fremme det arbeideude folks 
l'el]esinteresser må fagbevegelsen alltid  in tim t stå i et godt, forståelses- 
fn llt og aktiv t samarbeid med Det norske A rbeiderparti, gjennom med- 
Jemmenes direkte eller fagforeningenes kollektive tils lu tn ing  til partiet. 
Kollektivt medlemsskap fo rn tse tte r reservasjonsplikt for de fagforenings
medlemmer som etter partie ts  lover ikke kan stå  som medlemmer av 
partie t og det er reservasjonsrett fo r de som ikke ønsker å være medlem 
av partie t. Medlemsskap i Det norske A rbeiderparti forplikter t i l  fnll 
og aktiv solidaritet fra  alle partimedlemmers side.

A rbeiderpartie t og Landsorganisasjonen anerkjenner liverandres 
organisasjonsmessige selvstendigliet og iiavhengigliet. Samarbeidet for
midles av en særskilt samarbeidskomité som velges av og b lan t de 1;o 

' hovedorganisasjoners styrer. Komitéen bar forslagsrett, men iklie av-
j gjørende myndighet. Lokalt og distrik tsvis må par tie t  søke å finne de

mest høvelige former for et godt og till i ts fu llt  samarbeid med de faglige 
, instanser i sam svar med Landsorganisasjonens vedtak. Det må legges

den største  vekt på e t planmessig og energisk økonomisk og politisk opp- 
lysningsarbeid både innenfor partie t og fagorganisasjonen, for å under
bygge en fast sosialistisk overbevisning og for å skolere og dyktiggjøre 
medlemniene til  personlig innsats  i det organisasjonsmessige og sam- 
l'ininsbyggende fram skrittsarbeid.

IV. E tte r  hvert som den faglige og politiske arbeiderbevegelse vok
ser i omfang og innflytelse og dens m aktstilling i samfunnet bygges iit, 
Irer den sfunlede arbeiderbevegelse frjun som representant for hele det 
arbeidende folks fellesinteresser- Dermed ntvides også bevegelsens sam- 
fnnnsmessige ansvar og virkeområde, og fagorganisasjonen må i øket 
grad sammen med den politiske bevegelse gå inn for løsningen av de 
store sosialistiske oppgaver: Å organisere og bygge u t landets arbeids-

' liv og næringsliv på et planøkonomisk grunnlag, å gjennomføre en effek
tiv arbeiderkontroll i bedriftslivet og en videre samfunnsmessig regu
lering og kontroll av den økonomiske virksomhet, for derigjennem å 
skape det nødvendige økonomiske grunnlag for det videre sosi ale og kul
turelle fram skrittsarbeid.

Innsendt framlegg til faglige retningslinjer.

 ̂ Malersvennenes Forening, Oslo, har sendt inn dette fram-
legget ti l  faglige retningslinjer:

. I.

Arbeidernes faglige Landsorganiyasjon, som representerer alle 

lønnstakere i Norge, er det arbeidende folks viktigste klasseorganisa- 
sjou. Gjennem sin kamj) mot utbytningen er fagbevegelmi idag b litt en 

bred massebevegelæ.
Det norske A rbeiderparti ser derfor i fagbevegelsen sin beste og ster- 

keste forbundsfeile.
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II .
Den bredde klas>sekami)en idag har få tt  iiødveiidiggjør en mer sam

let og klassemessig optredeu av fagbevegelseu. Dette må skje ved at 
Landsorganisasjonen ved tariffopgjør bruker en slik taktikk  a t de mas- 
sekrefter fagbevegelseu rå r  over i s tørst mulig utstrekniiig biir ny tte t 
t il s tø tte  for de mest tilbakeliggende grupiier. Ved siden av løunskra- 
vene må fagbevegelseu videre sette kreftene inn for sociale krav, som 
forkortelse av arbeidstiden, leugere ferie o. s. v., da enliver bedring av 
det arbeidende folks kår på l>ekostniug av kapitalm aktens profitt er eu 
vinning for hele arbeiderkla»seu.

Fagbevegelseu må derfor saniarbeide med audre faglige og økono
miske orgauisasjoner som på sitt  felt bekjemper utbytniugeu. E t  slikt 

samarbeid vil styrke arbeidsfolkets stilling og er eu forutsetuing for 
arbeiderklassens fiille maktovertagelse.

I I I .

Arbeidsfolket må bygge op sine egne kontrollorgauer på arbeids- 
plassen, slik a t  de ved det avgjøreude opgjør mellem kapital og arbeide 
er i s tand til å overta Ie<lelsen og kontrollen av produksjoneu. E u  slik 
utvikling krever im idlertid a t fagbevegelseu reiser samfnudsmessige og 
økonomiske krav utover den almindelige lønnskamp og med sin aktive 
inusats for løsningen av disse krav reiser nu»ktsj)ørsmålet i hele sin 
bredde.

IV.

A rbeiderpartiet og Landsorganisasjonen samarbei-der. De to orga- 
nisasjouer anerkjenner hverandres organisasjons- og aksjousniessige uav- 
hengighet og suvereuitet, a t  a lt samarbeide derfor bygges på et gjensidig 
tillits- og likestillethetsforhold.

Samarbeidet formidles av en saniarbei<lskomité, valgt av og blandt 
de to organisasjouers styrer. Komitéen h ar  innstilliugsrett, men ikke 

besluttende myndigliet.
P a rtie t  vil støtte arbeidet for omleggiug av fagbevegelseu eftei' 

klassemessige og industrielle retningslinjer.
(For øvrig som de nuværende i*etuiugsliujer.)
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Sak nr. 5. Lovforandringer.
L andsstyret foreslår endel forandringer i lovene. De paragrafer 

9oni ikke er nevnt foreslåes beholdt uforandret.

§ 1.
Det norske Arbeiderparti som er det politiske organet for den 

norske arbeiderklasse, setter sig som mål å avskaffe den kapitalistiske 
utbytning og bygge op et socialisrtisk, e t klasseløst samfund, s ty rt av 
håndens og åndens arbeidere.

F o r å nå frem til  dette  målet ser partie t det som sine viktigste op
gaver: å vinne folket for det socialistiske grunnsynet, samle, organisere 
og dyktiggjøre arbeidsfolket i landet, reise dets vilje ti l  selvhevd, soli
d a r ite t  og samfundsansvar og på dem okratiets grunn  vinne folkefler
ta lle t og samfundsmakten for det arbeidende folk.

P a r ie ts  socialistiske grunnsyn er iittryk t i det prinsipielle program 
og dets praktiske arbeidslinjer i arbeidsprogrammet.

Motivering:

Istedenfor den nuværende form ålsparagraf som er meget iifull- 
stendig, foreslår landsstyret a t  en ta r  innledningen til  det prinsipielle 
program. Den sier tydeligere og mere fullstendig hvad p artie t er og 
hvad det vil. Dessiiten bør det i lovene vises til partie ts  prinsipielle 
program  og til  dets arbeidsprogram.

§  3 .
By- og herrednpartier.

De spesielle avsnitt om bykommuner og om landkommuner slåes 
sammen.

§ i.

D istr ik tsorganisas joner.

Herreds- og by-partiene i samme fylke eller nærmere ang itt  d is trik t 
( fas tsa tt  av landsstyret) danner en d istriktsorganisasjon (fylkes- eller 
krets-parti).

Bypartiene i Oslo, Drammen, Bergen og Trondheim er egne distrikts- 
organisasjoner.

Disitriktsorganisasjonene u tg jør landspartie ts  organisasjonsenheter.

M otiver ing:

H er er t a t t  med i lovene a t  landsstyret skal avgjøre grensene for 
distriktsorganisasjonene. H itt il  har som regel centralstyret avgjort det.

Dessuten er det t a t t  me<l, a t  by-partiene i Oslo, Drammen, Bergen 
og Trondheim utgjør egne distriktsorganisasjoner.



22

§ 5-
Eoiit ingenten.

1. Medlemmene betaler sin partikontingeiit i de foreniiiger de er t i l 
meldt. Partilageiie, lierredspartieiie og bypartiene fas tse tte r selv sin 

kontingent.
2. Herreds- og bypartienea kontingent til fylkes-kvetspartiene er 50 

øre kvartalet for gruppe I. (Denne sats gjelder også for kviiiner, 
skog- og landarbeidere, arbeiderbønder, fiskere og læregutter.)

For gruppe I I  (ungdomslagsmedlemmer og arbeidsledige) 15 øre 

kvartalet.
Av denne kontingent betaler fylkes«- og kretspartiene til lands

partiet 25 øre kvartalet for gruppe I  og 10 øre for gruppe IT.
De d irekte ti l  landspartie t tilm eldte bypartier, OhIo, Drammen, 

Bergen, Trondheim, betaler ti l  landspartie t 50 øre for gruppe I  og

15 øre for gruppe II.
I  partilagene og kvinneavdelingene benyttes merker som kvitte

ring for kontingenten.
Foreningene skal betale kontiiigenten til  herreds- og bypaitiene 

innen den 15. i første  måned efter kvartalets slntt.
Herreds- og bypartiene skal betale kontingenten til fylkes- og 

krets'partiene innen utgangen av første måned efter kvartalets slutt.
Fylkes- og kre tspartiene skal betale kontingenten til lands- 

I>artiet innen den 15. 1 annen måned efter kvartalets slutt.
3. Samtidig med kontingentopgjørene i alle organisasjonsledd skal det 

medsendes de av landspartiet påbudte skjemaer med nødvendige 

oplysninger.

Kontingentsatsene er i samsvar med vedtaket på landsm øtet i 
1986, fa s tsa tt  endelig av landsstyret.

§  6.
Punkt 1 Landsmøtet.

Landsm øtet holdes ordinært hvert 3. år.
E kstraord inæ rt landsmøte kan holdes når landsstyret finner det 

påkrevet og skal holdes u å r  d istrik tsorganisasjoner representerende 

minst %  av partie ts  medlemmer krever det.
Landsm øtet består av 300 representanter, som fordeles på distrikts- 

organisasjonene efte r det gjennemsnittlige an ta ll medlemmer som det 
er innbetalt kontingent for åre t forut for landsmøtet. Eepresentantene 

velges på distriktsorganisasjonenes m øter eller av de tils lu ttede organi- 
sasjoner efter fordeling fo re ta tt  av et distriktsm øte.
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Motivering:
r å  landsmøtet i 1936 møtte det 513 valgte representanter. Alle var 

da på det rene med at et så stort laiidsmøte ikke er så arbeidsdyktig som 
et så viktig møte skal være. Det blev derfor enstemmig vedtatt å inn- 
skrenke represientasjonsretten. Plertallet vedtok eu innskrenkning fra 
1 for hvert påbegynt 200 til 1 for hvert påbegynt 300 medlemmer.

Efter den da vedtatte representasjonsordning vil landsmøtet i år 
komme til å bestå av 546 representanter, altså enda flere enn i 1936, til 
tross for innskrenkningen. Det vil således bli nødvendig å gå til en 
ytterligere begrensning av representasjonsretten.

Landsorganisasjonen og A. I. F. har begge innført en represen
tasjonsordning som også er meget benyttet i andre land. Det fastsettes 
i lovene et fast antall repi-esentanter, navhengig av organisasjonenes 
medlemstall. Disse representanter fordeles så på de tilsluttede avde- 
linger i henhold til det medlemsrtall de har betalt kontingent for året 
forut for en kongress eller et landsmøte. Land&organis'asionen som nu 
liar omlag 850 000 medlemmer har satt det samlede representantantall til 
300 og A. I. F. som har omlag 90 000 metllemmer har satt det til 200.

Landsstyret foreslår at partiet vedtar en lignende representasjons
ordning, og a t  representantantallet settes til 300. Det må selvsagt være 
forutsetningen at alle distriksorganisasjoner biir representert på lands
møtet.

Med den sterke organisatoriske vekst i partiet vil denne ordningen 
utvilsomt være riktig. Den gir alle distriktsorganisasjoner en forsvarlig 
representas jon og betyr samtidig a t partiets landsmøter biir mere arbeids- 
dyktige.

Efter at stortingsvalgperioden nu er blitt 4 år mener landsstyret 
at en på næste landsmøte bør ta  opp til overveielse spørsmålet om livor- 
vidt en bør holde landsmøte hvert annet år.

§ 6.
Punkt 6.

Landsmøtet bekjentgjøres senest 5 måneder før dets sammentreden.
Forslag som ønskes behandlet på møtet, skal sendes inn gjennem 

distriktsorganisasjonenes styrer til centralstyret senest 3 måneder før 
møtet. Landsstyret har forslagsrett. De innkomne forslag sendes til 
organisasjonene senest 2 måneder før landsmøtet.

Fristene er her forlenget noe for å gi avdelingene bedre tid til be
handlingen av landsmøtets sakliste.

Tunkt 8.
I  forbindelse med landsmøtet holdes en landskvinnekonferanse. Den 

består av 150 representanter som fordeles på distriktsorganisasjonene 
efter det gjennemsnittlige antall kvinnelige metllemmer som det er inn-
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betalt kontingent for året foriit for landsimøtet. Representantene velges 
på fylkeskvinnekonferansene eller av de tilslu ttede organisasijoner (par
tilag, kvinnelag, fagforeninger og ungdomslag) efter fordeling fo re ta tt 

av fylkeskvinnekonferansene.

E t  m indretall på o medlemmer stemmer for a t  landskvinnekonferan- 
æ n  skal bestå av 200 representanter.

§ T.

Landsstyret.
P u n k t 2, 2. avsiiitt.
Formannen, varaformannen, sekretæren, hovedorganets redaktør og 

8 andre medlemmer, livorav m inst 2 kvinner. Dessuten tiltredes central
styret av 1 representant for Ungdomsfylkingens centralstyre. Central
s tyret velger 1 representant ti l  Ungdomsfylkingens centralstyre og 1 
representant ti l  Kvinnesekretariatet.

Motivering:

Kvinnesekretariatet velger nu 2 representan ter til partie ts  cen tra l
styre. Det var oprinnelig 1, men blev vefl samlingen i 1!)27 utvidet t i l  2 
for a t  begge retninger skulde bli representert. D ette liensyn er det ikke 
lenger nødvendig å ta, så representaajonen må under alle omstendig- 
heter kunne innskrenkes til  1. N år landsstyret har gå tt  t i l  å foreslå 
helt ophevet Kvinnesekretariatets re tt  til å velge noget centralstyre
medlem, så er det u t  fra  den betrak tn ing  a t  cen tra lstyre t er ansvarlig 
overfor p a rtie ts  landsmøte, og a t  det derfor ikke er heldig a t  for mange 
av dets medlemmer biir valgt av andre instanser eller organisasjoner. 
F o r p a rtie ts  kvinnelige me<llenimer og for partie t som helhet vil det 
være en fordel a t  også de kvinnelige medlemmer av centralstyret biir 
valgt av partie ts  landsmøte.

P u n k t 4.

F o r  centralstyret velges 7 varamenn som innkalles i den rekkefølge 
de e r  valgt. F or landsstyrets utenbys medlemmer velges ijei'sonlige 
varamenn.

Motivering :

F or landsstyrets utenbys medlemmer biir det efter de nu gjeldende 
lover valgt 8 varamenn som innkalles efter behov i den rekkefølge de er 
valgt. Det foreliggende forslag om for fremtiden å velge personlige 
varamenn for de utenbys landsstyremedlemmer ta r  sikte på, a t  d is tr ik 
te r  hvis landsstyrerepresentant får forfall, skal bli representert ved en 
varam ann fra samme distrikt.
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§ 15.
Pnnkt 2, nytt avsnitt.

Medlemsskap i Det norske Arbeiderparti forplikter til fiill og aktiv 
solidaritet fra alle partimedlemmers side.

Punkt o.

For å opnå stemmerett må et medlem ha vært tilsluttet partiet i 
minst 3 måneder og for å være valgbar til partitillitshverv i minst 6 
måneder. Bestemmelsen gjelder ikke medlemmer i nystiftede partiJag.

Bare medlemmer med minst 6 måneders medlemsskap i partiet kan 
stilles som partiets kandidater ved valg til offentlige tillitshverv. Det 
kan gjøres undtagelser for medlemmer av nystiftede partilag.

Mønsterlover for distriktsorganisasjonene.

§ I-

Formål.

Samme som biir vedtatt for landspartiet.

\

§ 3.
Punkt 5.

Representanter til Det norske Arbeiderpartis landsmøter velges på 
distriktsorganisasjonenes møter eller av de tilsluttede organisasjoner.

§ 5.
Kontingenten.

1. Kontingenten til fylkes-, kretspartiet er 50 øre kvartalet for gruppe 
I. (Denne sats gjelder også kvinner, skog- og landarbeidere, arbei- 
derbønder, fiskere og læregutter.)

For gruppe I I  (ungdomslagsmedlemmer og arbeidsledige) 15 øre.
Kontingenten skal betales innen utgangen av første måned efter 

kvartalets slutt.

Av denne kontingent betaler fylkes-kretspartiet til landspartiet 
25 øre for gruppe I og 10 øre for gruppe II.
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Mønsterlover for herreds- og bypartier.

§ 1.
Formål.

Samme som biir ved ta tt for hovedpartiet.

§ 3.

Tillegg til  7. avsmitt.
Med den begrensiiiiig som er nevnt i § 15, piiiikt 5, er alle partim ed

lemmer valgbare, også de som ikke er medlemmer av represeiitaiitskapet.

Tillegg. § 5-
Xomiiiasjonsmøtet bestemmer hvem som skal være partie ts  ord

fører- og varaordførerkandidat.
Disse føres på listen henholdsvis som første og anuen kandidat og

kumuleres.

Motivering:
Ved de siste kommunevalg har det vist sig a t  det i en rekke tilfelle 

har vært fo re ta tt  strykninger på partie ts  valglister i den grad a t  det 
har resu lte rt i to ta l forskyvning av den opstilling som p artie ts  ansvar
lige instanser har ment var den rette. I  mange tilfelle har det også ført 
med sig a t  de dyktigste og mest erfarne konimunefolk partie t  hadde å 
stille op i vedkommende kommune er b litt  sa t t  helt utenfor, ellei kom
met med i varamannsrekken.

Tor å undgå dette  misbruk og for å sikre sig a t  de menn biir valgt 
som p artie ts  ansvarlige instanser finner skal være ordfører- og viceord- 
førerkandidater for partie t, finner landsstyret a t  det er nødvendig å ta  
inn i lovene bestemmelser om tvungen kumulering av de som skal være 
ordfører- og varaordførerkandidater.

§  6.
Styret har å påse a t  der ved offentlige valg som partie ts  kandidater 

bare biir stillet menn og kvinner som h a r  minst 6 nu\neders m«llems- 

skap i p a r tie t o. s. v. som før.

Tilleg.
Valgbarhet ti l  tilitshverv o])nåes efter (i måneders medlemsskap i 

partie t. Det kan gjøres undtagelser for medlemmer av nystiftede p ar ti 

lag.
§ 8-

Kontingenten til  herrds-, bypartie t e r ............... kvarta let for gruppe
T. (Denne sats gjelder også kvinner, skog- og landarbeidere, arbeidei- 

bønder, fiskere og læregutter.)
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For gruppe I I  (iingdomslagsmedlemmer og arbeidslecUgc*) ..........
kvartalet.

Koiitingenten må være betalt iiinen deu 15. i første niAiied elU".- 
kvartalets slutt.

Mønsterlover for partilag.
§ 3.

Kontingeiiten i laget e r .....................kvartalet for gruppe I. (Denne
sats gjelder også for kvinner, skog- og landarbeidere, arbeiderbønder, 
fiskere og læregutter.) For gruppe I I  (uugdomslagsmedlemmer og 
arbeidsledige) ..................  kvartalet.

Retningslinjer for kvinneorganisasjonen.
I.

Organisering av kvinnene skjer i direkte tilknytning til Det norske 
Arbeiderparti.

I forbindelse med landsmøtet holdes en landskvinnekonferanse. 
Den består av 150 representanter som fordeles på distriktsorganisa- 
sjonene efter det gjennemsnittlige antall kvinnelige medlemmer som det 
er betalt kontingent for året forut for landsmøtet. Representantene 
velges på fylkeskvinnekonferansene eller av de tilsluttede organisas,jo
ner efter fordeling foretatt av fylkeskvinnekonferansene.

E t milidretall på 5 medlemmer stemmer for at landskvinnekonfe- 
ransen skal bestå av 200 representanter.

II.
Funkt b.
Kvinnesekretariatet består av formann, varaformann, sekretær, 

redaktør av «Arbeiderkvinnen» og 3 sekretariatsmedlemnier. Til Kvin- 
iiesekretariatet velges 5 varamenn. Partiets centralstyre velger i  med 
lem som tiltrer Kvinnesekretariatet.

E t mindretall på 2 medlemmer stemmer for at også kvinneutvalgeis 
formann skal være fastlønnet, foruten sekretæren og redaktøren.

Punkt c. Utgår.
V.

b) Fylkeskonferansen velger fylkets kvinneutvalg.
c) Utgår.
d) Fylkespartienes styrer velger 1 medlem til fylkets kvinneutvalg.
e) Utgår.
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Sak nr. 6. 

Stortingsvalget og kom m unevalgene i 1940.
Landsstyret vil kommer med framlegg på landsmøtet.

Sak nr. 7. Samfunnstj eneste for ungdom m en.
C entralstyret sa tte  den 6. februar 1939 ned en komité 

til å greie u t  arbeiderorganisasjonenes stilling til  kombinerte 
oplysningskurser og arbeidsleire for ungdommen. Til med
lemmer av komitéen blev valgt A nifinn  V ik,Gunnar Sand, Olav 
Oksvik, Konrad Nordahl, Aase Lionæs, Alfred Ljøner og Dag 
Bryn. Komitéen valgte A rnfinn Vik t i l  formann og t i l  komi
téens sekretær hadde centralstyret opnevnt Dag Bryn.

Komitéen har delt sig i e t flerta ll og et m indretall. F le r 
ta lle t består av samtlige medlemmer u n d ta t t  Aase Lionæs, 
idet Konrad Nordalil ikke hadde høve t i l  å være t i l  stede 
under komitéens avsluttende møte. M indretallet består av 

Aase Lionæs.
Komitéens samlede innstilling sendes med landsmøtets 

sakliste i et eget try k t hefte. F lerta lle ts  konklusjon og min- 

dretalle ts u ttalelse er t a t t  inn her.

Flertallets konklusjon:

U t fra  de motivene som er g itt foran, vil komitéens flertall komme 

med denne mnstilUngen:
Det norske A rbeiderparti har tidlig gå tt  inn for særskilte rådgjer- 

der ti l  avhjelp av arbeidsledigheten blant ungdommen. Under arbeider- 
regjeringen er det sa tt  i gang opplæring og arbeid som h a r  h a t t  stor be
tydning for den ledige ungdommen. I  de senere å ra  har ledigheten blant 
de yngre årsklassene minket atskillig og det e r  trolig a t  det b iir  ledig
heten b lan t de eldre årgangene som i å ra  framover vil kreve s tø rs t opp- 

merksomhet fra  samfunnets side.
De tiltak  som h a r  vært sa tt  i gang spesielt for ungdommen har imid

lertid  varig verd. Også i t ider uten ungdomsarbeidsledighet er det en 
viktig oppgave for samfunnet å sørge for a t  ungdommen er skikket ti l  å 
fylle sin plass i samfunnslivet. Denne oppgaven løses delvis gjennom 
det almendannende skolestellet, yrkesveiledningen, yrkesskolestellet og
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opplæriiiga på arbeidsplassen. Men disse iiistitusjonene vil vanskelig 
kunne omfatte all den ungdom som trenger det.

Det norske Arbeiderparti ser det som ønskelig at den arbeidstre- 
ning og opplæring som i kriseåra er blitt g itt <len arbeidsledige ungdom
men i fram tia kommer til å gå inn som et fast ledd i folkeoppdragelsen. 
Partiet vil derfor arbeide for en utviding og samordning av de tidligtn'e 
ungdomstiltaka gjennom en fast samfwnnstjeneste for all norsk ungdom 
uansett klasse, bosted eller økonomisk stilling. Derimot kan partiet ikke 
gå inn for de former for frivillig arbeidstjeneste som biir drevet av pri
vate organisasjoner.

Samfunnstjenesten må ha til formål å utvikle ungdommen fysisk, 
praktisk og åndelig ved å gi den arbeidstrenlng sammen med sunn leve- 
måte og fysisk fostring (kroppskultur), yrkesveiledning og opplæring 
— så vel en viss faglig opplæring som almendanning og statsborgerlig 
skolering (samfunnslære). Arbeidstiltaka må sikte på å bruke ungdom
mens arbeidskraft i utbygginga av landet ved å utføre samfunnsnyttige 
arbeider som ikke i rimelig framtid ville blitt utført som ordinært ar- 
beid eller som ekstraordinært arbeid for eldre arbeidsledige. Arbeidene 
vil så lenge ungdomsarbeidsledigheten består, virke som avhjelp av ar- 
beidsledigheten på samme vis som de nåværende tiltak. For øvrig må 
arten av arbeidene og valget av enkelte arbeidsprosjekter bli fastsatt i 
nøye samråd med og utført under medvirkning av vedkommende depar
tementer og andre offentlige institusjoner.

Samfunnstjenesten må i sommerhalvåret ha form av arbeidsleirer, 
i vinterhalvåret form av kurser, idet en bygger på de erfaringer som er 
høstet med de nåværende ungdomstiltaka. Av økonomiske og praktiske 
grunner må den gjennomføres etappevis. Av samme grunner bør den i 
første omgang begrenses til menn.

For den enkelte ungdom må samfunnstjenestens lengde stå i for
hold til lengden av den militære verneplikt, slik at samfunnstjeneste og 
militærtjeneste til sammen utgjør et bestemt tidsrom, som til enhver tid 
kan fastsettes av Stortinget- Selve samfunnstjenesten inå imidlertid i 
sitt anlegg og sin ledelse være en sivil tjeneste. Stortinget fastsetter 
også de aldersklasser som tjenesteplikta gjelder. Det må være forutset- 
ningen a t  tjenesten ordnes på en smidig måte slik a t det biir ta t t  omsyn 
både til samfunnets behov for arbeid og opplæring av ungdommen og 
til den enkeltes interesser når det gjelder skolegang, læretid, forsør- 
gingsbyrde m. m.

Organisatorisk må samfunnstjenesten bygges opp som en selvstendig 
institusjon med handlefrihet innenfor den rammen som Stortinget trek-
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ker opp i lovgiving og budsjetter. Samarbeidet med de interesserte de
partementer og andre offentlige institusjoner må sikres.

Det norske Arbeiderparti vil gå inn for at det biir oppnevnt en of
fentlig ko'mmisjon til å  greie n t saka. For å få saka fremmet så raskt som 
råd er, må sentraladministrasjonen snarest gå i gang med å legge ma
terialet til rette for den senere offentlige kommisjonen. Dette kan best 
skje ved å skille n t Ungdomskontoret som eget kontor under Sosialde- 
partementet og ved å la dette kontoret foruten administrasjonen av de 
råværende iingdomstiltaka også utføre det forberedende arbeidet med 
samfunnstjenesten.

Mindretallets innstilling:

«Arbeidstjeneste» d. v. s. a t bestemte grupper i samfunnet tvungent 
eller frivillig skal stille sin arbeidskraft til disposisjon for samfunnet 
er en etterkrigsforeteelse.

Bakgrunnen for innføringen av arbeidstjenesten ute i Europa og i 
De forente Stater var opprinnelig den store arbeidsledigliet blant ung
dom. Arbeidsmarkedet var mettet og kunne ikke oppta den årlige til- 
vekst av ung arbeidskraft -likesom store grupper av ungdom i arbeid ble 
støtt u t i ledighet. Som en moralsk motvekt mot den uheldige virkning 
som lediglieten liadde på ungdommen ble arbeidstjenesten etter hånden 
innført i en rekke land. I  de demokratiske land er arbeidstjenesten fri
villig, og den har avtatt i omfang ettersom arbeidsmarkedet har evnet 
å oppta den ledige unge arbeidskraft. I  de fascistiske og halvfascistiske 
land har arbeidstjenesten mistet sitt opprinnelige preg, og tjener nå 
hovedsakelig som et ledd i bestrepelsene på å skaffe staten billig a r 
beidskraft og som en forskole for militærtjenesten. I  disse fascistiske 
land er arbeidstjenesten tvungen.

T Norge er ungdomsarbeidsløsheten i avtagende, og hvis forholdene 
i årene framover i økonomisk henseende ikke biir vesentlig forverret, 
har en lov til å regne med at ungdomsarbeidsløsheten vil bil et problem 
av helt underordnet betydning. Denne oppfatning støttes også av be- 
folkningsutviklingen' Det vil i årene framover komme forholdsvis små 
kuli av ungdom inn på arbeidsmarkedet, så små at det ikke er utenkelig 
a t det vil kunne inntre noen mangel på ung arbeidskraft. Dette er en 
tendens i befolkningsutviklingen som allerede nå gjør seg gjeldende, 
og som har gitt seg utslag i en viss knapphet i tilgangen på arbeids- 
kraften i jordbruket og i hushjelpyrket.

Som et middel i kampen mot ungdomsarbeidsløsheten vil det derfor 
etter mindretallets mening ikke være nødvendig å gå til innføring av 
arbeidstjeneste i Norge.
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Det er imidlertid mmlicj at partiet i  stedet liurde ta opp spørsmålet 
i forhinnelse med de eldre og ikke jaglærte arheidsløse. Disse arbeids- 
]øse utgjør i dag eii ikke uvesentlig del a r  de arbeidsløses antall, og selv 
under en koujunktnroppgai)g viser det seg meget vanskelig å få dem 
innpasset i arbeidslivet. Det er for denne gruppe av de noe eldre ar- 
beidsledige at faren i dag består for en permanent arbeidsledighet. For 
å motvirke denne uheldige utvikling bør Staten snarest råd er gå til en 
grundig undersøkelse av de eldre arbeidsløses problem og liva som kan 
gjøres for snarest mulig å få dem innpasset i arbeidslivet, f. eks. gjen- 
nom en «omskolering» av dem, og ved anvisning av arbeidsområder som 
burde ligge særlig til rette for denne ikke faglig sett toppkvalifiserte 
arbeidskraft.

Ser en nå for ungdommens vedkommende bort fra arbeidstjenesten 
som motvekt mot arbeidslediglieten, biir det da tilbake spørsmålet om 
ønskeliglieten og nødvendigheten av å innføre arbeidstjenesten som ledd 
i arbeidet for å skape en sunn og arbeidsdugelig ungdom.

Mindretallet er av den oppfatning a t en arbeidstjeneste, organisert 
på et folkelig grunnlag og ledet etter prinsipper som fiiller sammen 
med et demokratisk samfunnssyn vil være et brukelig middel i arbeidet 
for å skape en solidarisk innstilt ungdom.

Men skal en oppnå varige og gode resultater av denne arbeids- 
tjeneste, for den enkelte så vel som for samfunnet, bør den organiseres 
som en frivillig tjeneste. Skal arbeidstjenesten være tvungen kan en ikke 
vente at det blant ungdommen vil skaj>es den i)ositive innstilling til a r 
beidet og samfunnet som vi tilstreper- Bare hvis ungdommen selv frivillig 
går inn for oppgaven, og selv får være med på å tilrettelegge og diskutere 
oppgavene kan det nåes resultater som vi kan bygge på. Tvangen kan 
ikke vekke denne ijositive innstilling, men tvertimot ofte ha den stikk 
inotsatte virkning. Xår den tvungne arbeidstjeneste i Tyskland kan 
vise fram betydelige arheidsrcsultater skal en huske på at den er 
gjennomført linder et fascistisk diktatur og med alle de virkemidler 
som dette har i sin tjeneste. Og for det tyske folk står sikkert ikke 
arbeidstjenesten som en ønskelig metode til å ska^je en «moralsk høi- 
reist» ungdom. Det er også typisk for denne tvungne arbeidstjeneste 
at der hersker militær disiplin.

For øvrig mener mindretallet at de erfaringer som vi hitinntil har 
høstet fra  spredte tiltak i Korge, offentlige så vel som j)rivate, ikke er 
så omfattende a t vi på grunnlag av dem kan gå inn for tvungen ar- 
beidstjeneste i vårt land. Og framfor alt ligger ikke de økonomiske for- 
liold i dag slik til rette at en tvungen arbeidstjeneste vil bli møtt med 
sympati i befolkningen.
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N år det gjelder arbeidstjenestens betydning for iitvildingen av ung
dommens helse og yrkesopplæring m. m. så skal vi ikke være blind for 
a t  vi allerede h a r  skapt spesialinstitusjoner for fremme av disse formål. 
M indretallet henviser ti l  p artie ts  veldige innsats for fremme av fysisk 
k u ltu r (A. I. F-) og yrkesskolevesenet. D et e r  rimelig å a n ta  a t  disse 
spesialinstitusjoner er langt bedre skikket t i l  å løse disse oppgavene enn 
eii arbeidstj eneste på noen få måneder. D et moderne arbeidsliv er så 
kom plisert og krever så høyt kvalifiserte arbeidere til sin skjøtsel a t 
m indretallet anser det for tvilsom t a t  arbeidstjenesten i  noen mon kan 
b id ra  t i l  utdanningen av denne arbeidskraft. Videre skal en også ved 
bedømmelsen og virkningene av innføringen av tvungen arbeidstjeneste 
ta  det moment i betrak tn ing  a t  det fo r mange vil betraktes som en hind 
ring  og en forlengelse av deres læretid. D et e r  en kjensgjerning som 
veier a t  læ retiden for en rekke yrker er lengere i Norge enn i mange 
andre land. Store g rupper av arbeidere, åndens som håndens, kommer 
føi*st i re lativ  sen alder u t  i arbeidslivet, u t  t i l  sin. egentlige arbeids- 
plass. E n  kan ikke vente a t  en tvungen arbeidstjeneste av disse p rupper 
vil hilses med særlig begeistring- Og om det samfunnsøkonomisk vil 
være en; vinning å sinke dem på veien fram  ti l  å skaffe seg et samfunns- 
ny ttig  og varig arbeid er også e tte r m indretallets mening tvilsomt.

U nder henvisning t i l  foranstående motivering vil m indretallet fo

reslå :
Spørsmålet om innføring av frivillig arbeidstjeneste organisert av 

S taten  utredes av en offentlig komité.
L andsstyret har få t t  sig forelagt komitéens innstilling 

og er av den opfatning a t  et så viktig spørsmål bør drøftes 
og utredes ytterligere før det kan fa ttes  partim essig bin
dende vedtak Komitéens innstilling  sendes partiorganisa- 
sjonene t i l  d røfting  i forbindelse med landsm øtets sakliste. 
Landsm øtet bør drøfte saken og uten å ta  s tandpunkt t i l  de 
foreliggende komitéframlegg gå inn for a t  saken b lir næ r
mere u trede t av en offentlig komite. Det må være forutset- 
ningen a t  både tvungen og frivillig sam funnstjeneste b lir 
utgreid. F ør p ar tie ts  instanser i sam råd med fagorganisa- 
sjonene ta r  endelig s tandpunkt t i l  saken sendes den på n y tt 
p artie ts  avdelinger t i l  behandling og uttalelse.

Landsstyret foreslår:
Landsm øtet vil anbefale a t  spørsm ålet om sam fundstjeneste for 

ungdommen b lir u tgreid  av en offentlig komité. N år spørsm ålet fore
ligger nærmere utgreid sendes det partiorganisasjonene t i l  behandling 

og uttalelse.



Sak nr. 8. Kommunal fellesorganisasjon.
Våren 1938 besluttet centralstyret å nedsatte en komité til utred- 

ning av spørsmålet om s ta r t  av en kommunal fellesorganisasjon. F ra  
centralstyret blev valgt Trygve Lie, Trygve Nilsen, Oslo, og K arl Gun- 
dersen, Urammen. F ra  By- og Herredslaget blev valgt Karl Andersen, 
Aker og Bjarne Borgan.

Som formann i komitéen valgtes Trygve Lie, t il  sekretær Bjarne 
Borgan. Komitéen har ha tt to møter. I  det møte hvor innstillingen 
blev vedtatt var Karl Andersen ikke til stede. Innstillingen er enstem
mig for de øvrige medlemmers vedkommende.

Karl Andersen som ikke er enig 1 flertallets innstilling har levert 
et særvotum.

Helt siden Arbeiderpartiets By- og Herredslag blev starte t i 1929 
har det vært delte meninger innen Det norske Arbeiderparti om riktig- 
heten og nødvendigheten av å oprettholde en spesiell organisasjon for 
partiets representanter i den kommunale forvaltning. Særlig blandt 
partiets kommunerepresentanter i byene har det flere ganger frem
kommet ytringer og forslag om en nyorientering m. h. t. vår stilling 
til de respektive kommunale organisasjoner, Norges Byforbund og 
Norges Herredsforbund.

Før man imidlertid ta r  standpunkt i dette spørsmål, kan det være 
på sin plass å se nærmere på de ovenfor nevnte organisasjoners virk- 
somhet for tiden, og jevnføre denne med den virksomhet som utøves 
gjennem By- og Herredslaget.

Norges Byforbund.
Da dette forbund var på sitt høieste var det i forbundet innmeldt 

52 av landets 65 bykommuner. På grunn av de økonomiske vanskelig- 
heter i konimunene sank imidlertid medlemstallet så det i 1932 var 
innmeldt 46 byer og forbundet hadde da en samlet kontingent av 
kr. 48 265.00.

Vedtaket på Arbeiderpartiets 2. landskommunalkonferanse i 1932 
om å melde de arbeiderstyrte byer u t av byforbundet blev dødsdommen 
over forbundet. Pr. 1. januar 1936 var medlemstallet sunket til 37 og 
kontingenten for 1937 var beregnet til ca. kr. 28 000.00. Siden da er
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uten tvil stillingen for Byforbundet blitt ytterligere vanskelig, men be
retninger og regnskaper for det siste år — (disse var forelagt bymøtet 
i Bergen i august 1938) er ikke blitt offentliggjort.

Av de tilgjengelige beretninger fra  Byforbundet fremgår at den 
virksomliet som er drevet heller ikke er bemerkelsesverdig stor. Som 
eksempel kan nevnes a t selv i den tiden forbundet var på sitt liøieste 
var Centralbyråets korrespondanse begrenset til ca. 250 ekspedisjoner 
pr. år. Dette er ikke engang tredjedelen av den årlige korrespondanse 
i By- og Herredslaget. Med det synkende medlemstall følger vel også 
a t  denne side av forbundets virksomhet er blitt ytterligere innskrenket.

M. h. t. Byforbundets stilling til den almindelige kommunale virk
somhet og nytten for vårt partis representanter å stå tilsluttet forbun
det skal det ikke her gåes nærmere inn på dette spørsmål. Det er nok 
i så måte å henvise til diskusjonene på landskommunalmøtene i 1929 
og 1932.

Med den fremgang vårt parti har vist ved de siste kommunevalg, 
og som det er all grunn til å tro vil fortsette, er det bare et tidsspørs- 
mål når Byforbundet går i opløsning dersom partiets vedtak av 1932 
biir konsekvent effektuert. Dette er sikkert også ledelsen innen By
forbundet klar over.

Norges Herredsforbund.

Om dette forbund er det svært vanskelig å skaffe holdbare oplys
ninger. Siden Langbacks dager har det efter alt å dømme ført en 
skyggetilværelse. Det eneste livstegn en har sett fra det er a t for
bundets tidsskrift med uregelmessig mellemrum er kommet med et 
hefte. Såvidt vites er skriftet nu sluttet å utkomme, ihvert fali er det 
flere av abonnentene som ikke har fått noget eksemplar på lang tid.

Det en kan regne med er at dette forbunds betydning som inter- 
kommunal organisasjon er lik nuil. Nogen motstand fra det hold uår 
det gjelder spørsmålet om en kommunal fellesorganisasjon kan vel 
ansees titelukket. Det er heller intet som tyder på at forbundet vil bl i 
reorganisert.

Arbeiderpartiets By- og Herredslag.

Mens de to kommunale organisasjoner som er nevnt ovenfor ikke 
lenger kan betraktes som effektive talerør for kommunene utad, og hel
ler ikke lenger fyller plassen som kommunale iuformasjonsorganer, har 
virksomheten i Arbeiderpartiets By- og Herredslag gjennem alle år 
vist en stadig stigende tendens. Dette henger naturligvis nøie sam-
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men med den almindelige opmarsj partiet liar vist både i sta t og 
kommune de siste år og er unødvendig nærmere å understreke i denne 
forbindelse.

Det liar ofte vært lievdet a t  det spesielt er landkommuiiene som 
høster nytte av By- og Herredslagets virksomhet, byene derimot har liten 
eller ingen direkte fordel av partiets kommunale organisasjon. Dette 
er imidlertid feil. Tar man f. eks. for sig de henvendelser som kommer 
til kommunalkontoret, vil det vise sig a t procentvis er det flere hen
vendelser fra våre representanter i byene enn i landkommunene. Dette 
til tross for at byene stort sett må sies å ha en godt utbygget admini- 
strasjon med kvalifiserte folk som forestår det daglige arbeide.

Siden «Kommunalnytt» begynte å komme u t i 1937 er henvendel- 
sene til kommunalkontoret blitt betraktelig øket. Tidsskriftet gjør By- 
og Herredslaget kjent blandt våre kommunerepresentanter og aktive 
organisasjonsfolk, og dette bevirker at flere og flere søker råd og rett- 
leiing hos kontoret. Samtidig har det skjedd en påtagelig økning m. 
h. t. innbetalingen av kontingent.

Men det er ikke bare gjennem «Kommunalnytt» og arbeidet ved 
kommunalkontoret a t By- og Herredslaget øver sin innflytelse. År 
om annet holdes en rekke kommunalmøter rundt i landet — i 1937 i alt 
14 og i 1939 19. Disse møter har overmåte stor betydning for partiets 
kommunale virksomhet, det skaper grunnlag for ensartet optreden i 
arbeidet og ved behandlingen av en rekke spørsmål. Men det forutset- 
ter a t sekretæren må benytte en stor del av året til reiser — de siste 
år gjennemsnittlig ca. 140 reisedager. Det er vanskelig å vinne over 
alle disse reiser uten a t arbeidet ved kontoret lider ved det.

Hensikten med By- og Herredslaget er vel å være en informasjons- 
central for partiets folk i det kommunale arbeide. Dette fremgår også 
av lovene for organisasjonen. Imidlertid er forholdet nu — og har 
vel for øvrig hele tiden vært — at den alt overveiende del av de henven
delser som sk jer til kommunalkontoret er spørsmål som ikke kan sies 
å ha nogen politisk karakter, langt mindre partipolitisk interesse. Det 
gjelder først og fremst tolkning av lovspørsmål på det kommunale om
råde. Disse og lignende spørsmål volder et svært arbeide, og kunde 
uten skade overlates til en annen instans. Men arbeidet med denslags 
spørsmål ta r  så uforholdsmessig mye tid og arbeidskraft, at det er van
skelig å kunne gi nødvendige informasjoner til våre organisasjoner i de 
forskjellige kommunalpolitiske spørsmål utover det som fremkommer 
gjennem «Kommunalnytt».

Som forholdet arter sig på det interkomniunale organisasjonsområde 
idag, er det en kjensgjerning at By- og Herredslaget er den eneste orga-
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nisasjon av reell betydning. Det er derfor heller ikke tvil om a t  som for
holdene nu a r te r  sig Ligger det innenfor mulighetens ramme å gjøre By- 
og H erredslaget t i l  en organisasjon som kan fylle plassen som felles?- 
kommiinal organisasjon i landet. Men skal pa r tie t gå inn for en sådan 
utvikling av By- og H erredslaget må det også være klar over rekkevid- 
den. Det vil bety en veldig iitvidelse av kommunalkontoret: informa- 
sjonsavdeling, juridisk hjelp, sta tis tisk  avdeling, kommunalt arki\ 
o. s.v. Men dermed vil By- og H erredslaget selvfølgelig også forandre 
karakter, samtidig som en sådan utvikling vil få store økonomiske kon

sekvenser.
E n slik utvikling er neppe ønskelig. Det biir å ofre for megen tid  

og k refter på arbeide som egentlig ikke er av partipolitisik ar t,  men er 
av sådan karak ter a t  kommunene selv både bør ha bestemmelsene over 

det og de u tg ifter som er forbundet me<l arbeidet.

Det s tandpunkt partie t har in n ta t t  ti l  de kommunale organisasjo- 
ner her i landet, har uten tvil vært rik tig  politisk sett, og har ført med 
sig a t  par tie ts  stilling og arbeide i kommunene er b litt  både grunnfestet 
og effektivt. A t det e r  et s terkt s tandpunkt partie t her har in n ta t t  
viser best d e t forhold a t  det nu ikke ny tte r å oprettholde en kommunal 
organisasjon uten a t  Det norske A rbeiderparti gjennem de arbeider- 
s tvrte  kommuner og ved de aktive kommunefolk for øvrig deltar innen

for en sådan organisasjon.
Im idlertid  er det k la r t  a t  selv om partie t gjennem By- og H erreds

laget og på annet vis øver sin innflytelse i det kommunale arbeide vil 
det i det lange løp neppe være hodbart ikke å være med på å reise en 
effektiv kommunal organisasjon i landet. P a r t ie t  har ren t flertall bare 
i 214 av landets 747 kommuner. I  de øvrige 533 er der boi'gerlig flertall. 
Selv om By- og H erredslagets virksomhet rekker langt utenfor de ar- 
beiderstyrte kommuners rekker, e r  det innlysende a t  disse 533 kommu
ner er utenfor effektiv organisasjon. A t dette er uholdbart for kommu

nene sier sig selv.
Og det er også uholdbart for partie t. Form elt har partie t makten i

statsforvaltningen, og u tad  i folket blir dette  betrak te t som par tie t  også 
har den reelle makt. Til stadighet settes nye t i ltak  og reformer i verk, 
og i en rekke tilfelle er kommunene de kanaler gjennem hvilke tiltakene 
og reformene strømmer u t  ti l  folket. Det er ikke likegyldig for partie t 
hvordan reisningen av a lt denne nye blir s a t t  i verk. Det er nemlig 
dette som er avgjørende for folkets vurdering og dom over tiltakene og 

reformene.
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J’å dette område vil en omfatteiKle og effektiv kommunal organisa- 
sjon lia veklig betydning, fo ru tsa tt  a t  den ledes av de re tte  menn. Som 
nu det er m angler kommuneiie informasjon i nærsagt alle de nye saker 
Nom realiseres, bortsett fra  de departementskrivelser som sendes ut. Der- 
imot mangler det ikkep å vrangforestillinger både b landt kommunefolk 
og andre, som regel skapt av vrangfremstilliiig i den borgerlige presse, 
som idag i stor grad e r  det eneste informasjonsorgan blandt store deler 
av folket.

En kommunal organis'asjon som samarbeider med statsforvaltn in 
gen — ikke imot denne — vil uten tvil gjennem en riktig  ledet informa- 
sjonsavdeling kunne få stor betydning også for vårt parti.

Den kommunale statis tikk  er i Norge y tte rs t  maiigelfull sammen
lignet metl den våre naboland har. N år disse land h ar  en så ypperlig 
kommunalstatistikk skyldes det nettop de kommunale organisasjoner. 
H er hos oss h a r  vi ingen samlet kommunal statistikk. Den er spredt på 
flere hender — en del i de forskjellige departementer, særlig Justisde- 
partementet, en del i S tat. Centralbyrå, og noget her og der i de for
skjellige offentlige administrasjoner. Dette er en av de store mangler 
som en kommunal organisasjon vilde kunne re tte  på ved å få hele dette 
arbeide samlet lag t inn under sig.

På samme vis med kommunalt arkiv. Den eneste plass vi på dette 
område idag har noget kommunalt arkiv av betydning er vel Justis- 
departementet. (Byforbundet h a r  vel en del for byenes vedkommende.) 
Å få et samlet og fyldig arkiv for kommunene vil være av overmåte stor 
betydning så meget mer som de arkiver kommunene selv sitte r inne med 
er så mangelfulle og så siett t a t t  vare på a t  det nærmest er en skan
dale i de aller fleste av landets kommuner.

I  tilfelle en skulde stå overfor realiseringen av spørsmålet om kom
munal organisasjon hoss oss vil det vel uten tvil heve sig røster for op
rettelse av to forhund, e t t  for byene og e tt  for landkommunene. Særlig 
vil vel dette  krav melde sig fra  byenes side.

De som prosederer mot oprettelse av e t fellewforbund for landets 
kommuner og går inn for oprettelsen av to forbund, ta r  som regel s itt 
utgangsi)unkt i a t  der mellem by og landkommuner er motsetningsfor- 
hold til stede av sådan a r t  a t  de vanskelig kan gå sammen.

A t slike motstningsforhold i mange tilfelle er ti l  stede vil selvføl
gelig ingen benekte. i len  mange av dem er mer tilsynelatende enn de 
bunner i realiteter. Det motsetningsforhold som er til stede mellem
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kommuiiene bunner først og freinst i den almindelige tilsynelatende mot- 
ætning mellem by og land. Det er en betydelig samfundsopgave å rydde 
vekk disse motsetningsforliold, både de reelle og tilsynelatende.

Men de gjøres ikke mindre eller ryddes vekk ved å få to effektive 
organisasjoner startet på det negative grunnlag: kontra staten, eller 
kontra en annen gruppe kommuner. Motsetningene kan nøitraliseres og 
til slutt forsvinne ved samarieide. Her vil en samlende fellesorganisa- 
sjon kunne gjøre en veldig stor innsats.

Forholdene i landet idag er slik a t det er ofte svært vanskelig å 
skille mellem spesielle interesser for bykommuner og spesielle for land
kommuner. By og land flyter sammen. Ejukan er like meget by som 
Notodden, Drøbak er ikke mer by enn Odda. — Oslo er by — Aker er 
landkommune. Men interessene, opgavene og probleniene blit stort sett 

de samme.
Det vil også bli lievdet at en fellesorganisasjon vil bli så stor og 

uhåndterlig at den ikke vil kunne bli effektiv. Dette argument er ikke 
holdbart. Selv om samtlige landets kommuner kom med i organisasjo- 
nen vilde den ikke bli halvparten så stor som f. eks. Landkommunernas 
Forbund i Sverige. Og det høres ikke ut som denne organisasjon er for 
stor, tvert imot arbeides iherdig for å gjøre den enda større.

Dersom vi her i landet hadde to virkelig effektive forbund henholds
vis for by- og landkommuner, vilde det sikkert ikke være aktuelt å ar- 
beide for sammenslutning. Men da vi er i den aituasjon at vi praktis 
ta lt er uten organisasjoner på området, bør det i hvert fali ikke for vårt 
partis  vedkommende herske tvil om det prinsipielt riktige i å gå inn for 
en fellesorganisasjon, dersom partiet i det hele t a t t  ønsker endring i de 

bestående forhold på området.

Mindretallet, Karl Andersen, ønsker å fremholde:

Det er ingen grunn t o v  Arheiderpartiet å medvirke til å blåse liv i 
hendøende iustitusjoner som Byforbnndet og Herredsforbundet, eller 
meilvirke til omdannelse og stabilisering av disse.

Disse forbunds nytte i kommunale »pørsmål, sj)esielt under borger
lige regjeringer, har vært temmelig illusorisk. De forskjelligartede po
litiske syn vil føre til a t f. eks. henvendelser som besluttes sendt .stats- 
myndighetene vil bli av lite positiv verdi.

Når partiet i 1929 har gått til oprettelse av eget by- og herredslag 
er det også i full forståelse av disse kjensgjerninger og der er siden den 
tid intet skjedd som bør medføre nogen endring i ■dette standpunkt.
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Tvert imot er By- og Herredslagets stilling styrket innen partiet og 
dets positive innsats i denne for kommunene vanskelige kriæ tid  liar vist 
a t det for partiet er av største betydning å ha sitt eget politiske talerør.

Opgaven bør derfor være å oprettholde og bygge videre på dette.
Mindretallet ta r  derfor avstand fra flertallets forslag.

Landsstyrets framlegg:

Efter at det er konferert med de interesserte organisasjoner vil 
landsstyret utarbeide sitt framlegg og fremme det direkte på landsmøtet.


