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5 .  

Innledning 
Utenrikspolitisk sett var stillingen ved utgangen av 

1�i56 på mange nå ter forskjellig fra situasjonen ved forri
ge årsskifte. Etter det russiske koIIlllIWlistpartis kongress 
i begynnelsen av 1956 var det en utbredt oppfatning i den 
deookratiske verden at Sovjet-Samvelde-4;s ledende poli tike
re hadde brutt med Stalins metoder på. viktige områder både 
i irmc,nrikspoli tikken og i .:tenrikspoli tikken. Det så ut 
til at det var muligheter for å bryte ned meget av den 
gjensidige mistillit som hadde gjort seg gjeldende mellom 
Østblokken og landene i den vestlige verden,. og at den 
kalde krigen skulle bli avlØst av en mer rolig og forson
lig politisk atmosfære. 

Men hendingene i Midt-østen og � Øst-Europa har fØrt 
til en ny skjerpelse av forholdet mellom øst og Vest. En 
.tid var situasjonen så tilspisset at mange fryktet for at 
vi sto foran utbruddet av en 3 .  verdenskrig. 

Gjermom FN,s irmgripen lyktes det å lede begivenhetene 
i Midt-Østen inn i slike baner at krigsfaren ble redusert 
betraktelig. Norge spil te en meget aktiv rolle i de in
ternasjonale drØftingene om bileggelse av Suez-konflikten, 
og både Regjering og Storting handlet usedvanlig raskt da 
det gjaldt å treffe beslutninger om norsk medvirken'i :FN' s 
aksjon i Suez-offirådet. 

Sovjet-Samveldets intervensjon i det ungarske folks fri
hetskamp vakte voldsom harme over hele verden og ikke minst 
i Norge. I vårt land forstummet med ett all tale om reduk
sjon av beredskapsbevilgning{i!ne og den militære tjeneste
tid. 

Trass ·i den tragiske utvikling i Ungarn, ga likevel hen
delsene i året 1956 viktige og oppnnmtrende erfaringer. 
Vi opplevde en opinionsstorm mot den russiske imperialismen 
som verden aldri har sett maken til. Og vi fikk demonstrert 
på en måte som ikke var til å misforstå at det store fler
tall av menneskene i de såkalte folkedem::>kratiske land 
stiller s�g skarpt avvisende til den totali tære komnunisme. 
Også i Sovjet-Samveldet selv er det åpenbart sterke krefter 
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som Ønsker en utvikling i denokratisk retning . Men vi vet 
ikke i hvor hØy grad disse kreftene vil evne å sette sitt 
preg på framtiden. Det som er sikkert er at den demokra
tiske sosialismes prinsipielle syn på lØsningen av nasjo
nale og internasjonale problemer er blitt styrket gjennom 
de utenrikspolitiske begive�tene i året 1956 . 

Det som i fØrste rekke satte sitt preg på den innen
rikspolitiske utvikling i året som gikk var det store 
lØnnsoppgjØret . Det var det stØrste i fagorganisasjonens 
historie og det fikk særlig stor betydning fordi det var 
koblet sammen med den nye avtalen om jordbruk spri sene • 
Stort sett er det grunn til å være fornØyd med de re sul ta
ter som ble oppnådd. Etter forelØpige beregninger steg 
lØnnsinntektene i lØpet av 1956 med gjennomsnittlig 8 pro
sent, mens levekostnadene gikk opp med 3 , 7  prosent . For 
bØndene var inntektsoppgangen stØrre i forhold til foregå
ende år, men en nå da erindre at 1955 var et  spesielt van
skelig år for norsk jordbruk. 

For det norske folk i sin helhet Økte forbruket i 1956 
med 3,4 prosent, mens produksjonen- Økte ned 4 prosent . 

Om vi ser på produksjons- og forbruks stigningen i de 
tre siste år i forhold til målsettingen i Langtidsprogram
met , viser det seg at vi ved inngangen til valgåret 1957 
ligger meget godt an. Langtidsprogramrret regnet med en 
produksjonsØking på 12 prosent i lØpet av 4-årsperioden 
1954-57. Produksjonen var ved utgangen av 1956 - altså i 
lØpet av 3 år - gått opp med 11 , 2  prosent . Forbruket var 
Økt med 12 , 5  prosent siden 1954, nens det i Langtidspro
grammet var regnet med en Økning på 15 prosent innen ut
gangen av 1957 . 

Stort sett har derfor Det norske Arbeiderparti en sterk 
utgangsstilling foran den valgkamp som kommer til å legge 
så sterkt beslag på partiets virksomhet i 1957. 

Sentralstyret 
Sentralstyret har hatt fØlgende sammensetning: 
Eina Gerhardsen, formann, Trygve Bratteli, nestformann, 

Ho." <on Lie, sekretær, Olav Larssen, redaktØr, Konrad Nor-
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dah1, Oscar Trop, Halvard Lange, Hans SWldrØnning, Alfred 
LjØner, Ingvald Haugen, Ragna Karlsen, Martin Tra.runæl og 
Gunnar Bråthen. A.U.F.s representant Reidra Hirsti. Kvin
nesekretariatets representant Rakel Seweriin. . 

Varamenn: Gunnar Alf Larsen, Idar Nordstrand, Hartvig 
Svendsen, Nils Haave, Gudmund Harlem, Sigrid Thoresen, 
Rolf Aakervik og Karsten Skaug. 

Partikontoret 
Nestformann Trygve Bratteli, partisekretær Haakon Lie, 

organisasjonssekretær Frank Andersen, faglig sekretær Olav 
Nordskog , korrummalsekretær Arvid Dyrendahl. Sekretær for 
arbeidet blent funksjonærer og akademikere Aake Anker Or
ding. Stortingsgruppas sekretær Inge Scheflo. 

Ivar Opsahl ble lØst fra sitt verv som Økonomisjef fra 
l. oktober. Fra samme dato ansatte sentralstyret Frank 
Andersen som Økonomisekretær og Olav Nordskog som organi
sasjonssekretær. 

Det Øvrige personale har bestått av: Kasserske, l for
værelsesdame , l kontordame, sentralborddame, 3 ekspeai tØrer 
og Kontorbud. Dessuten trykkeriavdeling med 2 ansatte. 
Kvinnesekretariatet har i 1956 hatt fØlgende personale: 
Formann Rakel Seweriin. Randi Fossum (hal v dag). Redaktør 
av Il Arb ei de rlc vi nne nil Elsa Rastad. Dessuten to kontordamer 
(den ene hal v dag). 

Landsstyret 
Landsstyret har hatt fØlgende sammensetrung: 

Østfold: Erling B. Kvaale, med Hans Hansen som 

Akershus: 

Hedmark: 

°PPl:and: 

Buskerud: 

varamann. 
Bernt KorslWld, med Helga Waldorff som 
varamann. 
Harald LØbak, med Oddvar Nordli som vara-
mann. 
Martin Haugen, n�d Hans BruØygard som 
varamann . 
Olaf Watnebryn, med Helene GrØnvold som 
varamann . 
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Vest�old: 
Telemark: 

Aust-Agder: 

Vest-Agder: 

Rogaland: 

Stavanger: 

Hordaland: 

Bergen: 
Sogn og 
Fjordane: 
MØre og 
Romsdal: 

SØr-Trøndelag: 

Nord-Trøndelag: 

Nordland: 

Troms: 

Finnmark: 

Andreas HonerØd, ned Al� Skåum som varamann . 
Konrad Anderson, ned Thor Vi ten som vara-
mann . 
Ebba Lodden, ned O sul v Kl ei vene som vara-
mann. 
Jacob Nygaard, ned Harry Jørgensen som 
varamann. 
l.K. Hognestad, ned Edv. Edvardsen som 
varamann. 
Tjalve Gjøstein, ned Svenn Aasen som vara-
mann . 
Magda KleppestØ, ned Ole Svendsen som va
ramann. 
Hjalmar Seim, ned Finn Lien som varamann. 

Hans O��erdal, ned Olav Kolle sam va.ramann. 

Olav Oksvik, ræd Sivert Haltbakk som vara-
mann . 
Jens 00 Haanes, med Oskar Seinvik som va
ramann. 
Ole Øisang, med Per Dybvik som varamann. 
Nils Kvam, ned Svein Lorentzen som varamann. 
Nils Hillestad, med Margi th 1funkebye som 
varamann. 
Sandrup Nilsen, med Anton P. Medby som va
ramann. 
Helga Andersen, med Magne Jønsson som va
ramann. 
Val ter Gabrielsen, ned Aldrik Seppela som 
varamann. 

Landsstyrets møter 
Landss�t har holdt to møter i 1956. 

a. Landsstyrets llØte i Sundt sal en den 9. ja.ID.lar. Foruten 
de valte nedlemmer av Sentralstyret og Landsst�t møtte 
Samarbeidskomiteen. 

Landsstyret behandlet �Ølgende saksliste: 
1 .  Partikontorets lØnninger. Revisjonskontorets 

lØnninger. 
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2 . Bevilgninger til diverse organisasjoner. 
3 .  Arbeiderpartiets StØttefond, medlemsbØker, kontin

gentordningen. 
4. Kommmevalget. Utbygging av partiets organisasjon. 
5. Politiske oppga�r i 1956. 

b. Landsstyrets møte på Klekken Turisthotell i dagene 22 . 
og 23 . og 24. oktober. 

FØlgende saksliste ble behandlet: 

1. Partiets beretning for 1955. 
2. Regnskaper med revisors beretning og Revisjonanenm

das innstilling. 
a. Det norske Arbeiderparti . 
b. Il Arbeiderkvinnen" • 
e. Arbeide:ri:)ladet. 
d. Arbeiderkvinnenes Studiefond. 
e. Fram Forlag AlS. 

3 .  Programforberedelsene til landsmØtet 1957. 
a. Hovedopplegget til den Økonomiske politikken 

1958-1961-
b. Utbyggingen av næringslivet. 

In:rustr-';'- og kraftutbygging. 
Jord- og skogbruk . 
Fiske og fangst. 

e • Samferdsel. 
d. Kul tur- og skolepolitikken. 
e .  Sosialpolitikken. 
f. Boligbyggingen. 
g. Utenrikspolitikk og forsva.r-. 
h. Kommmene og fylkeskorrmunene. 
i. So si ali se ringskomi teens innstilling . 

4. Den Økonomiske og politiske situasjon. 

Landsstyret vedtok fØlgende uttalelse rettet til kommu
nistene: tlDet norske Arbeiderpartis Landsst)'I'3 henstiller 
til medlemmene av Norges kommunistiske parti og sympatise
rende å vurdere om ikke tidspunktet er inne til en samling 
om Arbeiderpartiet. " Henstillingen begrunnes med fØlgen
de: 

På det russiske kommunistpartis 20. kongress ble det 
lagt fram uhyggelige opplysninger om forholdene i Sovjet
Samveldet under Stalins regime . Den brutale undertrykke1-
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se av folket kunne bare bli mulig fordi folket ikke har 
noen direkte og umiddelbar kontroll med styret i landet. 
Utviklingen har vist at sosialismen ikke kan trygges uten 
demokrati' og frihet. Det norske Arbeiderparti har med all 
sin styrke gått inn for at den demokratiske samfundsformen 
skal være grunnlaget for utviklingen i Norge. DeIOClkratiet 
er i samsvar med tradisjoner i norsk historie. Det gir den 
beste garanti for at enkeltmennesker eller grupper av fol
ket ik.1<e kan bli utsatt for underkuing og mishandling. 
Under en demokratisk styreform har arbeiderklassen i Norge 
nådd store resultater, - sosialt, kulturelt og Økonomisk. 
Et godt utbygget demokrati kan hjelpe oss fram til en varig 
fred i verden. 

Vi vet at norske kommunister har kjent til opplysningene 
om maktovergrepene i Sovjet også som et nederlag for seg. 
De kan ilcke lenger ha noen illusjoner om at det russiske 
samfunns system vil passe i Norge, og de kan ikke overbe
vise noen om det. De må se hvordan polske kommunister sØ
ker å vinne nasjonal uavhengighet for sitt land, fordi na
sjonal frihet - er en forutsetning for at landet kan bygges 
ut og skaffe folket Økonomisk uavhengighet. 

Arbeiderpartiets Landsstyre håper at medlemmene av Kom
munistpartiet tar konsekvensene av disse erfaringer og den
ne erkjennelse, og henstiller til dem å gi opp sitt split
telsesarbeid og slutte opp om Det norske Arbeiderparti. 

Den indre striden i norsk arbeiderbevegelse mellom au
toritær kommunisme og demokratisk kommunisme har i 35 år 
forgiftet forholdet mellom arbeidsfolket i landet vårt. 
Historien har selv felt sin dom i denne striden. Den bØr 
derfor ikke fortsette, og Arbeiderpartiet er på sin side 
beredt til å rekke hånden fram til alle dem som i frihet 
vil bygge et sosialistisk Norge. 

Komiteer og utvalg 
a. Valt .av LandsmØtet. 

Revisjonsnemnda. 
Alfred Nilsen, formann, Nils Arvesen, Signe Braathen. 

Varamenn: Alf Torp, Gustav StrØm. 
Landskornmunalutvalget: Henry Jacobsen, fonnann, Gunnar 

Nielsen, TorbjØrn Henriksen, Th. Kinn, Rudolf Hedemann, 
Johs. Johnsen, Knut Tjønneland, Olav Vegheim, Gunnar Kyrkje-
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bØ, JOM Aae, P.C. Reinsnes, Hjalmar Romslo, Ulrik Olsen, 
Aagot Bakke-Hansen', Magnhild Hagelia. 

b. Faste utvalg oppnevnt av Sentralstyret. 
Agitasjonsutvalget: Frank Andersen, formann, Ivar Op

sahl, Hans SillldrØnning, Haakon Lie, :Martin Tra.nnæl, Rakel 
Seweriin ( Kvinnesekretariatet), Reidar Hirsti ( AUF). 

Arbeiderbevegelsens Arkiv: Olaf Wang Johnsen, Aksel 
Zachariassen. 

Arbeiderbladets Administrasjonsutvalg: Einar Gerhardsen 
formann, med Haakon Lie som varamann. Ivar Opsahl, Johan 
Ona, Olav Larssen, varamann: Rolf Gerhardsen. 

Arbeidernes Ungdomsfylking: Frank Andersen. , 
Fiskeriutvalg: Ingvald Haugen, formann, Alfred Skar, 

Nils LysØ, Albert Jensen, Johs. Olsen, Einar Andreassen. 
Framfylkingens Landsråd: Werna Gerhardsen, Rolf Hansen, 

Odd Kjus. Varamann: Dagfinn Rimestad. 
Internasjonal t utvalg: Haakon Lie, formann, Halvard 

Lange, med Arne Ording som varamann. Finn Moe med Martin 
Tranmæl som varamann. 

Kvinnesekretariatet: Martin Tranmæl med Frank Andersen 
som varamann. 

Landbruksutvalget: Alfred LjØner, fonnann, Kristian 
Fjeld, Olav Larssen, Amund Skarhol t, Sverre Østlie , Johan 
Ødegård, Rolf Lunder, Liv Tomter, Peder Jacobsen, Torstein 
Treholt. 

Samarbeidskomiteen (AF.[, - m Al : Einar Gerhardsen, Mar
tin Trarunæl, Trygve Bratteli. Varamenn Olav Larssen, Haa
kon Lie. 

Sosialistisk Forwn: Aake Anker Ording. 
Stortingsgruppas styre: Olav Larssen. 

c. Komiteer og utvalg med spesielle oppdrag. 
Komi te til utredning av sosialiseringsspØrsmål : Lars 

Evensen, formann, Olav Bruvik, Halvard Boyer, Torolf Els
ter, Konrad Nordahl, Per Kleppe, Reidar Danielsen, Ole 
ColbjØrnsen, Sverre Sulutvedt, Amund Skarhold, Johs. Olsen, 
Reidar Hirsti, sekretær. 

Kom te for utredning av kulturelle spØrsmål: Helge Si
vertsen, formann, Bjarne Thorud, sekretær, KolbjØrn Varmann 
Trygve Bull, Helge Bratlie, Anton Andresen, Kåre Holt, 
Kjell Aabrek, Willi Mi del fart , Reidar Aaamo, Tertit Aasland 
Rebekka Selte, Torolf Elster. 
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Komi te for utredni� av Selskaps-lovf'ormer: Jens Chr. 
Hauge, formann , sto� ansen, Ole Colb jØrnsen, Anders Fri
hagen, Svein Dalen, Rolf Torgersen, Marius Trana, Hans 
Hegg , Gustav Sjaastad, Olav Skogen, Paul Norderud. 

Utvalg for drØfting av sysselsettingsproblem: Arne 
Haar , formann , K jell Holler, Kaare Pehrsen, Thor Skrindo , 
Arne Strøm, rlåkon Thesen. 

Komite til å utrede spØrsmålet om Arbeiderpartiets støt
tefond og nye medlemsbØker: Trygve Bratteli , formann , 
Frank Andersen, Rakel Seweriin, Hans SundrØnning , Hans 
Hansen, ØstfOld, Ragnar Christiansen, Buskerud, Alf Skåum , 
Vestfold. 

Partiutvalg for Samf'erdselsproblemer: Jens Haugland, 
fOnnanIl , H.E . Stokke , John Paxal , Gotfred Hoem , Haakon Lie , 
KolbjØrn Varmann , Mens Lid, Trygve Lie . 

Komi te for drØfting av forsvarspolitikken: Nils Handal ,  
Nils Langhelle , Kai Knudsen, Jens Chr. Hauge , Andreas An
dersen, Oscar Torp ,  Olav Brunvand, Olaf Watnebryn , Gunnar 
Alf Larsen, Konrad Nordahl , Trygve Bratteli , Einar Gerhard
sen, Hal-vard Lange , Mens 1id, Arne Strøm, Gunnar Sand, Olav 
Larssen, Martin Tra.nnæl , Reidar Hirsti , Reidar Bråthen. 

Partiutvalg for likning av jord og skog: Arvid Dyrendahl 
formann , Reidar Thorsen, Odd Herma:rmrud, Hans SIOOvold, Jens 
Haugland. 

finanskomi te for valgkampen: Trygve Bratteli , Haakon 
Lie , Hans Hegg , Josef Larsson, Erling Frogner og Odin RØn
beck . 

Komite til utredning av spØrsmålet om overtakelse av 
eldre leiegårder: Arnfinn Vik , John Johansen , Arnfinn 
Guldvog , Fredrik Schreiner, Knut Juel Nilsen , Rolf Olsen 
og Arvid Dyrendahl . 

Redaksjonskomi te for arbeidsprogrammet: Trygve Bra tte
li , formann, Haakon Lie , Olav Larssen, Erik Brofoss , Kjell 
Holler, Rakel Seweriin, Reidar Hirsti , Torolf Elster, Mens 
Lid, Olav Bruvik, Per Mensen, sekretær. 

Programforberedelsene 
Programf'orberedelsene til landsmØtet 1957 er g jort av 

en rekke komi Mer og utvalg . De har alle avgitt innstil
ling som siden -har vært behandlet av Sentralstyret og 
Landsstyret . 
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De forskjellige områder er behandlet av fØlgende utvalg: 

l. a) Jordbruket - Skogbruket: Partiets faste jordbruks
utvalg. 

b) nskeri- hvalfangst - selfangst: P�ti�ts faste fis
keriutvalg. 

C
d ) Skole- og kulturpolitikken: Partiets kulturutvalg. 

) Sosialiseringsspørsnålet: Partiets -sosialiserings-
utvalg. 

. 

e) S<mtferdsel - turistnæring - reiseliv: Partiets 
samferdselskomi te med Ingvald Haugen Som nytt lOOd
lem. 

2 .  Spesialutvalg. 

a) 

b) 

C ) 

d) 

e) 

f) 

Arbeidsutvalg for programforberedelser: Trygve 
Bratteli, formann, Haakon Lie, Kjell Holler, Aase 
Bjerkholt, Reidar Hirsti, John Sanness, sekretær, 
Konrad Nordahl.' 
Utvalg for det Økonomiske program: Trygve Bratteli, 
formann, Arne Skaug, Erik Brofoss, Trygve Haavelroo, 
Aase Lionæs, Kjell Holler, Olav Larssen, BjØrn 'Lar
sen, Reidar Hirsti, P.J. Bjerve, Eskild Jensen, sek
retær. 
Utvalg for utenrikspolitikk og forsvar: Haakon Lie 
formann, Halvard Lange, Finn Moe, Arne Ording, Mar
tin Tra.IUIæl, Nils Handal, Olaf Watnebz:yn, Andreas 
Andersen, Dag Bryn, sekretær. 
Sosialkomi te: Gudmund H.arlem, formann, Rakel Sewe
riin, Aase Bjerkhol t, Harald LØbak, Hans Cappelen, 
Ragnar Christiansen, Odd Galtung Eskeland, sekretær, 
Thorleif Andresen. 
Industri- og kraftutbygging: Gustav Sjaastad, for
mann, Odd GØt..h.e, Reidar Danielsen, Harald Selås, 
Kaare Pehrsen, Halvard Roald. 
Boligbygging: Ulrik Olsen, formann, J. Christie 
Kielland, Brynjulf Bull, Arne Annmdsen, Magnhild 
Hagelia. 

Samarbeidskomiteen 
Samarbeidskomiteen har. holdt 8 møter i 1956 og behand

let en rekke saker av felles interesse. Av saker som er 
behandlet nevnes: 
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Heving av alderstrygdens minstesatser. 
Veiarbeid satt bort i privat entreprise. 
Skattefrihet for tjenes'temerm på. Jan Mayen, BjØrnØya, 
og Hopen. 
Tariffsituasjonen. 
Hjemfallsretten i kon�esjonslovgivningeno 
Bedriftspensjonering - aksjeutbytte. 
"Vestfcldappellen" . 
Stortingsvalget 1957 . 

Arbeiderbladet 
Opplag. 

Arbeiderbladet hadde i 1956 en større stigning i sitt 
opplag enn i noe enkelt år tidligere. Det trykte gjeIUlOm
snittsopplaget i 1956 var 80. 430 pr. dag mot 73 . 625 i 1955 . 
På lØrdager var det tilsvarende 0pplag 99 . 098 mot 88 . 102 i 
1955 . 

Opplaget i årets siste kvartal lå hØyere erm gjermomsni t
tet for hele året, og det er derfor grunn til å tro at opp
laget vil kurme Øke også i 1957. 

Stoff- og annonsemengde. 

Det totale sidetall i 1956 var 5 . 114 mot 5 . 126 i 1955 , 
og som fordeler seg med 3 . 416 sider stoff og 1.698 sider 
annonser. 

Mens den samlede Oslo-pressen hadde en samlet tilbake
gang i annonsemengden i 1956 , kan Arbeiderbladet oppvise 
en liten framgang. 

Det mest gledelige på. dette området el' imidlertid den 
sterke framgangen som Arbeiderbladet har hatt når det 
gjelder de viktige rubrikkarmonsene, og som har så stor 
betydning også for opplaget. 

P�rsonalet. 

Ved utgangen av 1956 var der i Arbeiderbladet ansatt i 
al t 174 som fordeler seg med 75 i redaksjonen, 81 i for
retningsavdelingen og 18 i pakkeriet. En del som tidlige
re arbeidet som faste vikarer, er blitt fast ansatt. 

Arbeiderbladets administrasjonsutvalg. 

Dette består av Einar Gerhardsen, fOrmBlUl og som med-
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lemmer: Olav Larssen, Ivar Opsahl , Kåre Hansen, Oscar Ol
sen, Hans SundrØnning og Johan Ona. 

Konferanser og fellesmøter 
I 1956 er det holdt en rekke fellesmØter. 

a ) 7 . mars fellesmØte av forbundenes tillitsnenn, AFLs 
sekretariat, mAs sentralstyre .  MØtet behandlet alders
tr,ygdens satser og opphevelse av behovsprØvingen etter inn
ledning av Gudmmd Harlem. 

b ) 12 . mars konf'eranse mellom Regjeringen, Sentralstyret 
og Sekretariatet . Konf'eransen behandlet tariffsituasjonen 
etter innledning av Konrad Nordahl og Mons Lid. . . 
c ) 30. mai ,  fellesmøte av stortingsgruppa, Regjeringen, 
mAs Sentralstyre , AFLs sekretariat , AUFs sentralstyre , 
Kvinnesekretariatet og Oslo Arbeiderpartis styre. MØtet 
behandlet representasjon i forretningsbankenes styrer et
ter innledning av Anders Frihagen. Representasjon i de 
store industriselskaper etter innledning av Konrad Nordahl . 
Formene for forsikringsselokapene etter innledning av Gud
IIDJ.Ild Harlem. 

d) 23 .  august , fellesmØte av Regjeringen, mAs sentralsty
re ,  AFLs sekretariat og en del innbudte forbundstilli ts
menn. MØtet behandlet prissituasjonen og frilistene etter 
innledning av Arne Skaug. 

e ) 21 . november, fellesmØte av Stortingsgruppa, Regjerin
gen, mAs sentralstyre , AFLs sekretariat , AUFs sentralsty
re ,  Kvinnesekretariatet og Oslo Arbeiderpartis styre . MØ
tet behandlet den internasjonale situasjon etter innled
ning av John Sanness . 

f) 22 noveniber,  fellesmØte med representanter for fagfor
bundene , mAs sentralstyre , Regjeringen og AFLs sekretari
at . MØtet behandlet prissituasjonen etter innledning av 
Einar Gerhardsen. 

g ) 5 .  deseniber, fellesmøte med tillitsmenn i fagforbun
dene , AFLs sekretariat , mAs sentralstyre og Regjeringen. 
MØtet behandlet forberedelser til valgkampen 1957 etter 
innledninger av Tr,ygve Bratteli og Hans Hegg . 
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Nordisk samarbeid 

I lØpet av året er det holdt et �te i Samarbeidskomi
teen mellom de faglige landsorganisasjoner og arbeiderpar
tiene i Norden. MØtet ble holdt i Helsingfors den 23 . og 
Z4 . november. I mØtet deltok fra norsk side Haakon Lie, 
Trygve Bratteli og Alf Andersen. De viktigste sakene som 
ble behandlet var: 

l .  Stillingen etter den 20. kongress i det sovjetiske 
konmunistparti etter innledning av Haakon Lie . 

2 . Rapporter om den politiske situasjon fra de for
skjellige land. 

Den 28. og 29 . juli ble det holdt en konferanse i Harp
sund som behandlet kul turpoli tiske spØrsmål . Fra norsk 
side mØtte Trygve Bratteli og Birger Bergersen. 

Det sosialdemokratiske Arbetarpartiet holdt sin kon
gress i Stockholm i dagene 13. til 18 . mai. Her uøtte 
Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli og Haakon Lie. 

Internas jonalt sam.arbeid 
På det mØtet som ble holdt i Rådet for Den sosialistis

ke Internasjonale i Zurich, 2. - 4. mars, var vårt parti 
representert ved finn Moe og Haakon Lie. Haakon Lie inn
ledet drØftelsene om sosialistpartienes holdning til de 
kommunistiske partiene etter 20 . kongress i Russlands kom
nrunis ti ske parti. 

På konferansen ble Bjarne BraatØy valgt til sekretær i 
Internasjonalen. 

RådsmØtet i ZUrlch som også behandlet den spente si tua
sjonen i Midt-Østen oppfordret medlemspartiene til å gjen
nomfØre en kampanje under slagordet "Sikkerhet og fred for 
Israel". Som et ledd i denne internasjonale kampanje ble 
det i vårt parti holdt en rekke mØter, en spesiell plakat 
ble også trykt . Gjennom sa.ma.rbeid med den israelske Lands
organisasjonen ble det også mulig å sende en gruppe redak
tØrer fra våre fagblad og partiaviser på en ukes besØk i 
Israel. 

Etter innbydelse fra det tyske sosialdemokratiet ble 
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det 6. og 7. mars holdt en konferanse om "agi tas jons- og 
organisasjonsarbeidet" i de større byer. Haakon Lie mØtte 
som vår representant, 

Internasjonalens årlige seminar på La Bre vie re i Frank
rike behandlet i år "Sameksistensens problemer". Leder for 
kurset var John Sanness. Knut Kvigne, Skien og Oddvar RØst, 
Hamar, del tok også.. 

I Beograd ble det 17 . - 20. september holdt en runde
bordskonferanse med representanter fra den sosialistiske 
allianse. Fra jugoslavisk side deltok: Edvard Kardelj, 
VelJKo Vlskovie, Milentije Popovie, Vlajko Begorrie, Milos 
Minie, Marija Vilfan, Jover Stanovnik, Vladimir Rolorrle 
og Milan Stopakovie. 

Norske deltakere var: Finn Moe, Jens Chr. Hauge, Per 
Monsen, Aake Anker Ording og Haakon Lie. 

Emnene som ble drØftet på konferansen var: 
l. Strukturendringer i det kapitalistiske sa.m:f'urm. 
2. Hjelpen til de underutviklede land. 
3 .  Problemer som har meldt seg innenfor den sosialis

tiske bevegelse i 1956 . 
4. Utviklingen i den internasjonale si. tuasjon siden 

september 1955. 
Internasjonalens komite for avrustning og kollektiv 

sikkerhet som har Jules Moeh som formann, holdt mØte i Pa
ris 24. oktober. 

Her møtte Jens Boyesen som utsendipg. 
På Internasjonalens rådsmØte i KØbenhavn 30. november -

2 .  desember del tok Trygve Bratteli og Haakon Lie. l:'å�
tet ble det vedtatt å opprette et .I\nna Kethly Fond. Kvin
nesekretariatet har satt i gang en'innsamling blant sine 
medleIIllOOr til fordel for fondet. 

:ra den israelske Landsorganisasjonens kongress i Tel 
Aviv 5 .  og 6. desember mØtte Haakon Lie som gjest. 

Faglig-politisk samarbeid 
. Tillitsmannsapparatet på arbeidsplassene har fungert 
tilfredsstillende. Partikontoret har jevnlig sendt ut in
formasjoner og materiell. Det er holdt en rekke �ter og 
konferanser hvor samarbeidet mellom partiet og fagorgani
sasjonen er blitt behandlet. Kursvirksomheten har ikke 
vært så. stor som foregående år. Dette skyldes i fØrste 
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rekke den omfattende tariffrevisjonen. Likevel er det 
holdt 10 kurser med 279 deltakere . I tillegg kommer oå 
det faglig-politiske ungdomskurset på SØnnarka red 42 del
takere . Partiet har også hatt to deltakere på kurs i Sve
rige, nemlig Leo Pal tiel fra SØr-TrØndelag og Odd Ovnerud 
fra Vest-Agder. 

Kommunalt arbeid 
Landskomnunalutvalget har bestått a,�: Formann Henry 

Jacobsen, Moss, Gunnar Nielsen, Oslo, Thv. Kinn, Fet, Ar
thur Karlsen, Oslo og Rudolf Hedemann, Vang . Disse er med 
i arbeidsutvalget. De Øvrige redleIllIOOr er: Johs . Johnsen, 
Stavanger, Knut TjØnneland, Bergen, Olav Vegheim, Gjerpen, 
Gunnar KyrkjebØ, øvre Eiker, John Aae, Trondheim, P .C. 
Reinsnes, Sortland, Hjalmar Romslo, Haus, Ulrik Olsen, 
Kristiansund, Aagot Bakke Hansen, Horten, Magnhild Hagelia, 
Øyestad. 

Arbeidsutvalget var innkalt til møte den 4. mars og 
Landskonnnunalutvalget til møter den 4. mars og 25. oktober. 

FØlgende saker er behandlet: Omorganisering og utvi
delse av fylkeskommunenes arbeidsoppgaver. - Partiets ar
beidsprogram 1958-61 . - LØnns- og arbeidsvilkår i overens
komstene med NITO . - Fordelingen av de offentlige utgifter 
mellom stat og kommuner. - Organiserte avholdsgrupper i 
kommunestyrene. - Samarbeidet med andre partier ved valg 
av formarmskap, ordfØrer og varaordfØrer. - Adgang til å 
kreve forholdstallsvalg ved valg av konmunale utvalg, nemn
der, styrer og komiteer. - Kommunelovens pgf. 23 . - Komnru.
neinndelingen. - Jord- og skogbrukslikninga. - Kommunene 
og driften av sykehusene . - De alderstrygdede og skatt av 
årets inntekt .  

For å medvirke til at partiet i samsvar me d  valgprogram
met foran kommunevalget, kan samle seg om en klar og fast 
linje i spØrsmålet om en omorganisering av fylkeskommunen 
og utviding av denne til også å omfatte byene, har Lands
kommunalutvalget lagt fram fØlgende forslag som er sendt 
alle fylkes- og kretspartier til behandling: 

l .  Fylkeskommunen skal omfatte samtlige by- og landkommu
ner innen fylket. 

2. I<'yllceskomnunen organiseres på sanune må ten som primær
komffiunene . 
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3 .  Fylkeskonmunens hØyeste Jl\YD.dighet skal være f'ylkestin
get vbl t ved direkte valg. Valgperioden i'aller sa.IIllren 
med den kommunale valgperiode. 

4. For at de i'orskjellige deler av i'ylket skal bli repre
sentert i f'ylkestinget,  inndeles f'ylket i valgkretser. 
Hvert sorenskriveri og hver by som har egen byrett el
ler har byi'ogd bØr utgjøre en valgkrets. 

5 .  Tallet på representanter i'ra hver valgkrets i'astsettes 
på grunnlag av i'olketallet etter et av i'Ølgende al ter
nativer som i'ylkestinget velger: 

I l redl . pr. påbegynt 6000 irmb . 
Il l "  " " 5000 " 

III l "  " " 4000 ti 

IV l ti " " 3000 " 

Laveste og hØyeste medlemstall etter 

Al t. I 14 ' Finnmark) og 40 (Rogaland og Nordland) 
" Il 15 (Finnmarkj og 4B (Nordland) 
ti III 20 (Finnmark og 60 (Nordland) 
ti IV 24 (Finruna.rk og 77 (Nordland) , 

:Fylkestingets. medlemstall skal -være et ulike tall . 
Hvis representanttallet i'or f'ylke ts valgkretser sanmen
lagt blir et like tall , forhØyes representanttallet 
i'or den valgkrets som ligger nærmest opp til et hØyere 
tall , med l .  

6 .  Stemmerett ved valg av i'ylkesting har alle sam har kom
munal steIIJlærett i kOIIllID.lIlen. 

7 .  Valg av f'ylkesting i'oregår samtidig med valg av kolIllIUl
ne styre , i Sa.IIllre lokale og på samme nå te . 

8 .  For valg av fYlkesting gjelder de samme regler sam ved 
stortingsvalg så. langt de hØver, herunder også. reglene 
om i'urholdsvalg. 

9. Fylkesutvalget (f'ylkesi'ormannskapet ) sammen med fYlkes
mannen som i'ormann er i'elles valgstyre i'or fYlket.  
(:Fylkesvalgstyret )  • Valgstyrene i de enkel te kommmer 
sender irm til i'ylkeskontoret utskrii't av valgprotokol
len, de innkomne stemmesedler m. v. :Fylkesvalgstyret 
i'oretar valgoppgjør i'or hver valgkrets etter sanme reg
ler som for oppgjør ved stortingsvalg og gir skrii'tlig 
underretning til de val te representanter og varamenn. 
(Særskil t valgstyre i'or hver valgkrets skulle ikke være 
nØdvendig) • 
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10 . Fylkesutvalget skal hete fylkesfonnannskapet. Dette 
skal ha minst 5 ,  hØyest 11 medlemmer, som fylkestin
get velger blant sine medlemmer for valgperioden. 

11. Fylkestinget velger blant fylkesformannskapets med
lermner en ordfØrer og en varaordfØrer for fylkeskom
mune n. Valget gjelder for to år. 

12. Fylkestinget trer sammen til mØte i desember i valg
året - og velger fylkesfonnannskap for valgperioden 
og ordfØrer og varaordfØrer for de to fØrste år av 
perioden. I samme mØte velges medlemmer av de for-· 
skjellige fylkesorganer som skal tre i tjeneste fra 
l. januar det fØrste år i valgperioden. Ved utlØpet 
av det andre år av fylkestingets tjenestetid foretas 
nytt valg av ordfØrer og varaordfØrer for de to sis
te år av tjenestetida. 

13. Fylkeskommunens daglige administrasjon utfØres fort
satt på fylkeskontoret under ledelse av fylkesmannen. 
Hans stilling i fylkeskonmunens forvaltning blir til
svarende en finansrådmanns i en primerkommme. Fyl
kesmannen blir såleis ikke lenger medlem av fylkes
utvalget (fylkesformannskapet) , men han plikter å 
delta i fylkestinget og fylkesformannskapets møter 
og har rett til å sette fram forslag og til å delta i 
forhandlingene. Som statens representant blir fyl
kesmannen fortsatt formann i fylkesskattestyret. Som 
den som har tilsyn med primærkoIIDllUIlens forvaltning og 
såleis har det beste kjennSkap til de enkelte kommu
ners Økonomi og den beste oversikt, · skal fylkesmanne n 
legge fram forslag for fylkesformannskapet om forde
ling av skatteutjarnningsmidlene. Han nå. bistå. depar
tementet i arbeidet med analyse av konmunenes Økono
miske stilling og med undersØkiI"lg og sammenlikning av 
deres standard m. v. Fylkesmannen bØr være fo:nnann i 
fylkesrådet for områdeplanlegging, og om denne etter
fØlges av et fast kontor for fremme av næringsli vet i 
fylket, bØr aette kontor hØre under fylkesmanne n. Det 
forutsettes at fylkesmanne n i det hele skal innta en 
ledende stilling i det offentliges arbeid for å frem
me næringslivet i fylket og at derme oppgaven blir en 
av hans aller viktigste. Både i denne sammenheng og 
som leder av fylkeskommunens daglige administrasjon 
skal fylkesmannen del ta i lanclliruksselskapets mØter, 
med rett til å uttale seg, stille forslag og del ta i 
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forhandlingene. Han del tar også på S8lIllre må te i mØter 
i fylkesvegstyret ( om dette blir opprettholdt) og even
tuel t i fylkeskoID!IRlIl.al t styre for kraftforsyning. Det 
vil være naturlig at overingeniØren for kraftforsynin
ga i fylket hØrer under fylkesmannen, ikke bare fordi 
staten har interesse i denne oppgaven, men fordi 
kraftfo�ng er et viktig ledd i arbeidet for fremne 
av næring sl i vet. 
For at �lkesmannen effektivt skal kunne skjØtte dis
se oppgavene ved siden av ledelsen av fylkeskommunens 
daglige administrasjon, må det skaffes mer arbeids
hjelp på fylkeskontorene. Herunder nå det også tas 
sikte på at desentralisering skal fremmes videre ved 
overfØring av saker fra sentraladministrasjonen til 
fylkesmannen og fylkeskommunen. 

lh. Det forutsettes en gjennomgående revisjon av de nå
gj�ldende regler om fordeling av de offentlige oppga
ver og utgifter mellom staten, fylket og kommunene. 
Ved derme revisjon må en ta sikte på at staten over
tar mer av de offentlige utgifter. Såleis forutset
tes at staten helt overtar utgiftene til politivesen, 
sinnsykes forpleining, tuberkulØses forpleining og det 
offentlige vegvesen. 
Videre forutsettes at staten bære r en viss prosent -
lik for by og land - av kommunenes samlede utgifter 
til lovbestemt lærerlØnn i folkeskolen. FylkeskoIIlIlDJ.
nens plikt til å yte tilskott til f'olke- og framhalds
skolebygg bortfaller. Kommunene nå få nØdvendig hjelp 
til bygging av skolehus gjennom staten, dels gjennom 
tilskott til skatteutjamning. 

15 . I sanmenheng med en revisjon av de någjeldende regler 
om fordeling av de offentlige oppgaver og utgifter 
mellom staten, fylket og kommunene fastsettes retnings
linjer for fylkeskonmmens II\YIldighetsområde. Inntil 
slike" er fastsatt bØr en gå ut fra det nåværende for
hold i de enkel te fylker under omsyn til at by- og 
landkommuner så vidt lIllllig blir stilt likt. Såleis 
forutsettes at fylkeskommunen overtar drif't av dis
triktssykehusene i fylket ( dvs. sykelrus som vanlig 
nyttes av befolkningen i et stØrre distrikt enn sel ve 
sykehuskommunen) og likeså drift av fagsko:1.er sam van
lig blir sØkt av elever :f'ra hele fylket eller fra et 
større distrikt innen dette. SpØrsmålet Om fylkeskom-
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munens stilling til drift av hØyere Skoler tas opp 
til overveielse. 

16. Fylkesskatten omlegges til direkte skatt som utliknes 
og innkreves sammen med kommune- og stats�catt. Det 
nil. være en forutse"Gning at denne omlegging ikke skal· 
fØre til stigning i Skattenivået, samtlige direkte 
skatter sett under ett. Det forutsettes at eiendoms
skatten omlegges til en tids�ssig skatteform under 
særlig omsyn til den Øking i eiendomsverdi som skyl
des samf'unnsforhold, og at eiendomsskatten utskrives 
som fylkesskatt. Inntil dette kan bli gjennomfØrt, 
utliknes fylkesskatten som direkte Skatt på formue og 
inntekt. Merknad: Eiendomsskatten på landet hviler 
ennå. på den gamle matrikkelen som er helt ubrukbar 
som Skattegrunnlag. Denne skatteform har etter hvert 
fått liten betydning i forhold til de direkte utlik
nede skatter på formue og inntekt. Mens eiendomsskat
ten til herreds- og fylkeskommuner for 1913-1�. utgjor
de 16,6 prosent av de samlede skatter og avgifter og 
i byene 19,8 prosent, utgjorde den for 1953-54 hen
holdsvis 0,6 og 3,8 prosent. Denne utvikling har fØrt 
til at de norske kommuner i langt sterkere grad er 
blitt avhengig av den direkte Skattlegging av formue 
og inntekt enn kommunene i de fleste andre land. Sær
lig er forskjellen stor når en sa.nurenlikner med Dan
mark og England. I Danmark utgjorde eiendomsskatten 
så seint som i 1944-45 16 :;:>rosent av de samlede skat
ter i hovedstadskommunene lKØbenhavn, Fredriksberg og 
Gentofte ), 7 prosent i provinsbyene og 50 prosent i 
sogne og amtskommunene under ett. I Danmark er fyl
kesskatten (amtskatten) i sin helhet eiendomsskatt. 
I England utliknes all direkte skatt til kommunene på 
husleieverdi . Mens utviklingen hos oss på den ene 
side har fØrt til at eiendomsskatten er blitt av re
lativ liten betydning, har den på den andre siden fØrt 
til at formue i fast eiendom har Økt uten at sjØlve 
Økingen i eiendomsverdien (verdauken) er særskil t 
skattelagt. Det er nØdvendig at også vårt land får 
�n tidsmessig eiendomsSkattlegging for så vel by som 
land. I samband henned bØr fylkesskatten legges om 
slik at fylkeskommunens nettoutgifter mest mulig dek
kes av eiendomsskatt. 

17. Bestemmelsene om fylkeskommunens organisasjon og for
val tning gis isærskil t lov. 



Forslaget er behandlet på. kommunalkonferanser innenfor 
de fleste fylkes- og kretspartier. Ulrik Olsen, Henry Ja
cobsen og K. M. Nordanger har møtt som innledere på de fles
te konferansene. 

Det er forutsetningen at forslaget til en omorganisering 
av fylkeskommunen på nytt skal legges fram for Landskonunu
nalutvalget - sammen med uttalelsene fra distriktskonferan
sene, fØr saken legges fram for Sentralstyret og Landssty
ret. 

Det var i 1957 en sterk Økning i tallet på kommunalkon
feranser og næringspolitiske konferanser. På initiativ 
fra fylkes- og kretspartiene ble det arrangert 63 slike 
konferanser, etter den oversikt som konununalkontoret har 
fått • . 

Arbeidernes Opplysningsforbund arrangerte 5. - 18. au
'gust et kurs i "Kjenn din kommune" ?å Ringsaker FolkehØg
skole o Det var over 80 sØkere til kurset, mens det bare 
var plass til 50 deltakere. Kurset ble meget vellykket. 
Opplysningsforbundet har også. utarbeidet en studierettlei
ing for lokale kurs i "Kjenn din. kornnrune", og ved årsskif
tet var det kOIDIæt i gang kurs i 36 kommuner. 

''Kommunal-Nytt'' trykkes i 9000 eksemplarel'. I 1957 ble 
det gitt ut 6 nummer med tilsammen 100 sider. 

Av stensilerte orienteringer fra Konununalkontoret var 
det stor etterspØrsel etter reglement for kommunestyret, 
formannskapet og formannskapets faste utvalg og retnings
linjer for gjennomfØring av "Hjemmehjelp for eldre". Nytt 
stensilert informasjonsmateriell i 1957 er en orientering 
om "De kommunale arbeidere og f'unksjonærers representasjon 
i utvalg og styrer", et ideutkast til en oversikt over en 
kommunes Økonomiske stilling, en foredragsdisposisjon om 
forslaget til en "Omorganisering av fYlkeskonmunene" og 
innstillingen fra utvalget som vurderte jord- og skogbruks
likninga. 



Arbeidet blant yrker med høyere 
utdannelse, funksjonærer, studerende 
ungdom og ved skolene 

Sosialistisk Forum. 

Yrker som krever hØyere utdannelse danner i Oslo egne 
partilag med fulle rettigheter, som igjen står tilsluttet 
Sosialistisk Forumo Sosialistisk Forum arbeider gjennom 
en samarbeidskomite med representanter fra hver av de til
sluttede foreninger • 

. 1 Oslo har i 1956 fØlgende Forum-foreninger vært virk
somme: Sosialistiske Økonomers forening , Sosialistisk 
Juristforening , Sosialistisk Kulturlag, Sosialistisk Sko
lelag , Teknisk Forening av rnA, og Sosialistisk Studentlag. 

Sosialistisk Forum har dessuten i Oslo holdt to fel
leskonferanser med representanter for fagorganisasjonen 
til drØftelse av organisasjonsforholdene innenfor de aka
demiske yrker og det ble der nedsatt et  engere utvalg til 
å komme med en innstilling om disse spØrsmål . 

Utenfor O�lo står de forskjellige yrkesgrupper tilslut
tet en forening, som da kalles Sosialistisk Forum. Innen
for denne fellesforening arbeider gjerne de forskjellige 
yrkesgruppene seksjonsvis .  Foruten i Oslo , er det virk
somme forum-foreninger i Bergen, Trondheim, Ås og Sem. 

Forum-foreningene i Oslo har behandlet· sentrale poli
tiske spØr$lIål innenfor sine respektive fagområder. Opp
slutningen om møtene har stort sett vært bra.  Flere fore
ninger har dannet studiegrupper hvor viktige emner er blitt 
inngående drØftet. 

Sosialistiske Økonomers foreninsl: 

har på sine møter behandlet fØlgende emner og med fØlgende 
innledere: 

DirektØr Johan Hoffmann: Statsbankenes virksomhet og 
finansiering • 
Byråsjef Atle Elsås: Penge- og kre di tpoli tikk som Øko
no:misk virkemiddel . 
DirektØr A.  Bergan: De private konkurransereguleringer. 
Erik lb Schmidt: Danske erfaringer med hensyn til vir..
kemidler i den Økonomiske politikk. 
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DirektØr R. Danielsen: Strukturproblemer i norsk indu
stri. 
DirektØr Erik Brofoss : Nordens stilling i verdensØko
nomien. 
Dosent Johan Vogt og direktØr Petter Jakob Bjerve: Be
folkningsutvikling og Økonomisk politikk, 
DirektØr Halvard Roald: Våre energiproblemer. 
Foreningen har del tatt med representanter på det nordis-

ke fellesmØte nellom fagforeningsfolk og Økonomer på Dombås 
i oktober 1956. 

Sosialistisk Juristforening 

har behandlet fØlgende emner: 
Jens Chr. Hauge: Til tak for å lette den administrative 
arbeidsbyrde for statsrådene. 
Ivar Mathisen: Partiet og Forum-foreningene. 
Erik Sture Larre: Friluftsloven, et ti lb ake skri tt? 
Utkast til uttalelse om Sosialiseringskomiteens innstil-

ling er oversendt Det norske Arbeiderparti til orientering. 
Foren:.ngen hadde våren 1956 kontakt med unionen av ju

goslaviske juristers foreninger med henblikk på en utveks
ling av sosialistiske jurister fra de to land. Planen om 
en norsk delegasjons besØk i Jugoslavia sommeren 1956 ble 
av praktiske grunner utsatt. 

Sosialistisk Kulturlag 

har behandlet fØlgende �mner: 
Helge Sivertsen: Arbeideroevegelsen og kul turspørsn:å
lene. 
Vilhelm Aubert: 
Sverre Lysgaard: 
Anton Andresen: 
ningssynspunkt. 

Aktuelle kulturspØrsmU. 
Verdikonflikter i industrikulturen. 

Trivsel på arbeidsplassen fre fagfore-

Trygve Bratteli: Kul tur - evnen til å leve. 
Harriet Gull våg: Kvinnenes plass i mannens samfUnn. 
Margrets Bonnevie: Mennesket, samfunnet - og kvinnen. 
Per Olav Tiller: Gutt og pike i familien. 
Nic. Waal: KjØnnsdifferensiering hos barn og voksne. 
Reidar Friis Bull: LØst og fast om' ekteskapssaker. 
Videre har en på redlemsInØtene behandlet Sosialiserings-

komiteens innstilling og Folketeatersaken. 
Foreningen har vært særlig aktiv når det gjelder studie-
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ringvirksornhet . En rekke emner er behandlet og ringene 
har vært godt besØkt . 

Sosialistisk Skolelag 

har behandlet fØlgende emner : 
Helge Sivertsen: UNESCO-konferansen i Hamburg . 
Helge .Si vertsen : INAs kulturprogram. 
TØnnes Sirevåg : Linjedel t ungdomsskole . 
Aasny Al nær , Borger Haavardsholm og Reidar Schou : 
Guidance-arbeidet i skolen, 
Olav Sundet :  Kombinerte framhalds- og realskoler. 
Gjennom en særskil t komite arbeider forening�n med struk-

turelle endringer i skoleverkets oppbygging . Komiteen har 
levert to innstillinger som er blitt behandlet på nedlems
mØtene. Komiteen arbeider fortsatt,  og kommer til å gjen
nomgå oppbyggingen av hele det almendannende skolesyatem, 
fra Øverst til nederst. 

Teknisk Forening av rnA 

har behandlet fØlgende emner : 
Byråsjef SØnnik Andersen :  Produksjonsproblem i norsk 
skogbruk . 
Jens Chr. Hauge : Statsrådenes administrative arbeids
byrde . ·  
J .  Chr. Nickelsen : Kringkastingen og partiet .  
På et stØrre diskusjonsmØte behandlet en : Samarbeid 

over kommunegrensene i regionale områder. Det var fØlgen
de innledere : Byplansjef Erik Rolfsen:  Regionens sentrum 
Ing . Th. Johr13en : Fra arbeidet i Oslo-regionen, boligdi
rektØr Kielland : Landsdel splanlegging , direktØr Kr. Gle
di tsch : Økonomisk kartlegging og kontorsjef Svein Hofstad: 
Lokaliseringsproblemet i næringsliv og bosetting. 

. 

Sosialistisk Studentlag 

har i året Økt sitt medlemstall med 52 medlemmer. Laget 
har hatt et godt arbeidsår, og virksomheten er sterkt in
tensi vert . · Blant de mange emner som er blitt behandlet på. 
mØtene kan nevnes : 

Haakon Lie : Valg Qg velgere i Norge. 
Aake O.rding : De underutviklede land og den kalde krigen 
Aase Lionæs : Hvor ler kvinnesaken aktuell i Norge . 



Einar Gerhardsen: Partidisiplin. 
Erik ·Nord :  Ny kurs i Svojet? 
Karl Evang : Akademikerne og arbeiderbevegel sen. 
Jakob Sverdrup : Suez-koni'likten. 
R.igmor Luhin : Abortus provoca tus . 
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En rekke andre salcer er behandlet ,  dels på nedlemsmØter, 
dels gjennom studievirksomhet. Av emner som er tatt opp 
på denne nå ten kan nevnes : Akademikerne inneni'or partiet 
og samfunnet ,  Hvori består den sosialistiske ide ,  Aktuel
le skoleproblemer, Samarbei d  på det sosiale område , Klas
sisk sosialistisk teori , Arbeiderpartiet som oposisjons-
og regjeringsparti og en analyse av den nasjonale samtids
situasjon. 

Laget har en egen sekretær som tar seg av internasjona
le saker. Det har vært opprettholdt kontakt med sosialis
tiSke studentorganisasjoner i en rekke land. Et eget ut
valg arbeider med de underutviklede lands problemer. 

Lagets avis "Underveis" kom i året ut med i alt 6 nununer. 
Avisen som kommer ut i et opplag på l 800 blir distribuert 
ved en rekke hØyere læreanstal ter rundt om i landet og 
blant studenter i Oslo . 

Landskonferanse om skolepolitikken. 

I dagene 27 . - 28. oktober hadde landspartiet innkal t 
til en sosialistisk skolekoni'eranse i Oslo . Koni'eransens 
fo:nnil var å gi de av partiets medlenuner som si tier med et 
særlig ansvar for skolepolitikken eller er særlig aktive 
på dette området en anledning til å drøfte innenfor par
tie�s ramme de vi.ktig� skolepolitiske spØrsmål som for ti
den er oppe til debatt . 

72 deltakere fra hele landet mØtte . De viktigste hoved
gruEper av skolefolk var representert • 

.Etter innledningsforedragene av statsråd Birger Berger
sen om omleggingen av skoleverlce t ,  av rektor StelIan Arvid
son om erfaringer fra enhetsskolen i Sverige , og hovedinn
legg fra rektor Tønnes Sirevåg om forsØksvirksomheten i 
Norge ned sikte på 9-årig skole , stortingsmann Kjell Aab!'ekk 
om innvendinger mot 9-årig skole , statssekretær Helge Siv
ertsen om 9-årig skole på bygdene og kontorsjef Gunnar 
Mortensen om 9-årig skole og yrkesskolene , deltok storpar
ten av de frammØtte i debatten. 

Koni'eransen vedtok enstemmig følgende uttalelse : 
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"Id�t møtet viser til avsni "ttet om skolen i utredningen 
fra partiets kulturutvalg , firmer � te t  å ville understre
ke : 
1 .  

2. 

3 . 

En fortsatt styrking av folkeskolen må finne sted. 
Spe si el t er det tvingende nØdvendig at landsfolkesko
len blir utbygd. 
Så snart som IIlUlig må en få et prinsippvedtak OIL 9 års 
obligatorisk almendannende skole med hØve til et 10. 
skoleår. De siste år i denne skolen må. by på forskjel":' 
lige veier for elever med ulike anlegg og interesser. 
Ordningen må sikre en undervisning som ikke senker kra
vene jamført med den opplæring de nåværende almensko-
ler på dette alderstrinn gir. 
ForsØksvirksomheten bØr utvides med sikte på a få bre
dest mulige erfaringer som grunnlag for overgangen til 
den 9-årige skole . 
Utviding av den obligatoriske skolen vil stille større 
krav til lErerkrefter. Lærerskoler, universiteter og 
hØgskoler nå ytterligere moderniseres . De nå gis sli
ke arbeidsvilkår at de både kan :f'ylle sin plass som 
deler av vårt skolesystem og lØse sine forskningsopp
gaver. 

5. Yrkesutdanningen nå bygge på avsluttet 9-årig skole og 
gis vilkår som sikrer hØyt kvalifisert opplæring . 

6. Stipendieordningen bØr bygges videre ut snare st mulig . 
7 . Brevskoleundervi sningen bØr organiseres som en del av 

vårt offentlige skolestell . 
8 . FolkehØgskolene bØr gi videre alme-cdarming for voksen 

ungdom. 
9 . Det offentlige nil. gi bedre vilkår for voksne til å sø

ke undervisning ved siden av arbeid. 

MØtet vil tilslutt uttale at den foreslåtte utbygging 
av skolesektoren forutsetter at denne får en stØrre del enn 
hittil av de samlede investeringer. 

Arbeidet blant skoleungdorruoon. 

I sama.:roeid mellom partiet , Ungdoms:f'ylkingen og Opplys
ningskomi �een er det i Oslo og på enkel te andre steder satt 
opp et begynnende arbeid blant gymnasiaster og annen skole
ungdom i form av gymnasiastlag og kontaktmØter. I O slo har 
vært utgitt et par nummer av en gymnasiastavis .  

Forslag til varige organisasjonsformer og program for 
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dette arbeid er nå frezmret i innstillingen fra partiets og 
Fylkingens fellesko� te for dette formU . ( Se n�denfor) . 

Innstilling om arbeidet ved skoler, unt versi teter og hØg
skoler. 

SenhØstes 1953 nedsatte partiets og Fylkingens sentral
styrer en felleskomite til å utrede forslag til organisa
sjonsformer og program for arbeidet blant skoleungdom, gym
nasiaster og studerende ved universiteter og andre hØyere 
undervisningsanstalter. 

Komi teen hadde fØlgende samn:ensetning : Aake Anker Or
ding ,  formann. Johnny Johansen, viseformann og BjØrnulf 
Sandberg , sekretær. Senere trådte Jo Johansen ut på. grwm 
av andre gjØrenål og Jon Erlien ble av Fylkingen oppnevnt 
i hans sted. De Øvrige medlemmer har vært : Jan Adelsten 
Olsen, Kaare Sandegren, Herman Pedersen, Kaare Mortvedt , 
Torgun Gerhardsen og . Ivar Noren. Fra Sosialistisk Student
lag har skiftevis mØtt H. Kristoffersen , Ulf Torgersen, 
Kåre Knutsen, Kåre Sollund, Per Maurseth og Berge furre . 

For drØftelsene av arbeidet blant skoleungdommen har 
også. mØtt Jan Schieldrup Mathiesen, Per Kili og Johan Gas
ti . Kjell Eide har på. komiteens a.rurodning utarbeidet en 
utredning om tilgang på. og behov for akademisk arbeids
kraft . 

Komiteen har forøvrig under arbeidet delt seg i grupper 
idet Jan Adelsten Olsen har hatt hovedansvaret for arbei
det med det studentsosiale programmet , Kaare Sandegren for 
arbeidet med det internasjonale studentprogrammet og Johnny 
Johansen, senere Jon Erlien har hatt hovedansvaret for pro
grammet for arlleidet blant skoleungdollllOOn. 

Det har vært en stor fordel at komiteens redlennner har 
sittet sentralt både i det sosialistiske og i det alminne
lige faglige ungdomsarbeide det her gjelder. Med Økonomisk 
bistand fra Partiet har Kaare Sandegren hentet erfaringer 
fra det sosialistiske studentarbeid i østerrike og Tyikland 
Flere av medlenurene har hatt kontakt med det tilsvarende 
arbeide i Sverige . 

Komiteen har avsluttet sitt arbeid og oversendt de to 
sentrals tyrer fØlgende innstillinger: 

Innstilling I :  Arbeidet ved de hØyere læreanstal ter. 

A. De akademiske studier og yrlcer. Behov og tilgang . 
Frihet og regulering . 
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B .  Studentenes Sosialprogram. 
c .  Universite tenes og HØyskolenes organisasjon . 
D .  Studer.tene og det internasjonale samarbei de . 
E .  De sosialisti ske studenters organisasjon og arbeide . 

Innstilling Il : SkoleungdoIDIæn. Organiseringen av det 
sosiali sti ske arbei d. 

1. Hvorfor er sosialistisk arbei d blant skoleungdoIllIIl6n 
nØdvendig? 

2 . Erfaringer å bygge på . 
3. Valg av organisasjonsform. 
4. .B'orslag til organisasjonsplan. 
5. Arbeidsmetoder. 
6 . Noen råd ved starten av den lokale virksomhet . 

Komiteen har tilslutt utarbeidet en kort programmartisk 
oppsummering av innstillingenes konklusjoner for å lette 
behandlingen av dem i forbindel se med partiets Øvrige pro
gramdrØftelser. 

Det er forutsetningen at innstillingene blir oversendt 
til nærmere drØftelse av de partilag ,  ungdomslag og utvalg 
som har særlig interesse for dette arbeide . 

Tillitsmannen 
Tillitsmannen har gått ut i 4 eksemplarer i 1956 . 

Organisas jonsarbeid 
I lØpet av 1956 har arbei det med å bygge ut sekretærord

ningen fortsatt.  I MØre og Romsdal er Georg Lieungh til
satt som sekretær . Oscar Brattlie er tilsatt i Nordland 
med kretspartiene i Helgeland som arbeidsområde . Fra l .  
januar 1557 til trer Adolf Holm i Nordland me d  Lofoten , 
Vesterålen, SØndre- og Nordre Salten som arbei dsområde . 
Johan Støa tilstrådte l .  januar 1957 som sekretær i Inn
TrØndelag .  

Vi har nå fØlgende sekretærer tilsatt i distriktene : 



Østfold :  Hans Hansen 
Oslo : Ivar Mathiesen 

Kåre W.  Larsen 
Nils Haave 

Akershus : Johan Jensrud 
Asker og Bærum: Tryggve 

Aakervik 
Hedmark :  Alfred Gulbrandsen 
Oppland : Willy Svarverud 
Buskerud : Thor Thorsen 
Vestfold: Alf 8kåum 
Telernarlc : Emil K jenbakken 
Aust-Agder : Kristen Wal vik 
Vest-Agder:  Øistein Restad 

Woxeng . 
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Rogaland : Kåre Berg 
Hordal and : Osvald Eikemo 
Bergen : Harry Hansen 
Sogn og Fjordane : Olav BØr-

MØre og Romsdal : 

SØr-TrØndelag :  

nes . 
Georg Lie
ungh. 

Andreas Worm
dahl 

Inn-TrØndelag : Johan Støa. 
Helgeland : Oscar Brattlie 
Øvrige del av Nordland: Adolf 

Holm 
Troms : Ednnmd Eriksen 
Vest-Finnmark : Halfdan Kvermo 
Øst-Finnmark : Erling Arvola 

Dessuten er det ordnet 
Namdal 

med del vis lØnnet hjelp i 

Nord-TrØndelag :  Guttorm Hensen. 

Kassererkonferanse . 

Også i 1956 har det vært avviklet kassererkonferanse i 
noen distrikter . �t er : 

Sogn og Fjordane 
Vestfol d 
Buskerud 
Østfold 

mars 
aug . 
sept . 
sept.  

Arbeiderpartiets StØttefond. 

repr. 
" 

" 
" 

Ol av BØrne s .  . 
Frank Andersen . 
Frank Andersen. 
Frank Andersen. 

Etter fullmakt av LandsmØtet 1955 , og forarbei det av en 
komite nedsatt av sentralstyret ,  behandlet Landsstyret i 
møte den 9 .  januar spØrsmHet om opp rettelse av et "Arbei
derpartiets StØttefond" . 

FØlgende vedta� ble gjort : 

Arbeiderpartiets StØttefond. 

1 .  Det opp.rettes e t  Arbeiderpartiets StØt tefonå.. Innsam
lingen av fondets administreres direkte av Det norske 
Arl>eiderpartis kontor, som fØrer kartotek med navn og 
adresse for bidragsytere .  Kartoteket fØres a jour ved 
hvert årsskifte . Bidragene oppkreves over postgiro . 
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Lister over bidragsytere settes opp i samarbeid xæd 
fylkes- og kretspartiene og de lokale partiorganisa
sjoner. 

2 . De i dette punkt nevnte inntektsgrenser er ikke binden
de, men skal tjene som rettledning 'Ved oppsetting av 
lister over bidragsytere .  
Alle medlemrær med en årsinntekt på kr. 16 000, - eller 
mere , blir a.rurodet om å betale bidrag til StØttefondet.  
MedleIIDller som 
a ) er uten forsØrgelsesbyrde , eller 
b ) ikke er medlem av fagforening til slu ttet LO :  eller 
c )  ikke del tar regelmessig i de lokale partiorganisa-

sjoners mØter og virksomhet 
blir anmodet om å Qetale bidrag til StØttefondet når de 
har årsinntekt på kr. 12 000 , - eller lære . 

Bidraget til StØttefOndet settes til kr. 100 , - pr. år, 
og innkreves i februar mined. De bidragsytere som Øn
sker det ,  kan betale hal ve bidraget i februar og det 
andre hal ve i annet hal vår. 

I 1956 innkreves bidraget i lØpet av fØrste halvår, med 
aagang til å betale halvparten i annet halvår. 

3 .  Betaling av bidrag til StØttefondet er :f'ri villig o Bi
drag til StØttefondet gir ingen særlige rettigheter og 
ikke nedlemskap i Det norske Arbeiderparti . Medlemska
pet mi betales og opprettholdes med ordinær kontingent
innbetaling , utenom bidraget. 

4. Hvis det viser seg IInllig å registrere 4 000 eller flere 
bidragsytere å kr . 100, - ,  får Sentralstyret fullmakt 
til å redusere fylkes- og kretspartienes kontingent til 
Det norske Arbeiderparti med inntil det halve . Tids
punktet for en eventuell nedsettel se av kontingenten 
fastsettes av Sentralst.yret . 

Arbeidet med Støttefondet har pågått i hele 1956. Til 
tross for at de fastlØnnede sekretærene i distriktene viste 
denne saken stor oppmerlcsomhet, lyktes det b are  å registre
re 2 243 personer, som fikk henvendelse om å gi bidrag til 
fondet i 1956 .  

Det er komræt registreringsskjemaer fra 115 herreds- og 
bypartier. 57 herreds- og bypartier svarer at de ikke har 
noen å registrere da listen er kommet så sent på året at 
henvendelse ikke er st:3ndt til de listefØrte . I alt har da 
180 svar kommet til partikontoret . 
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493 herreds- og bypartier har ikke svart på henvendel
sen om StØttefondet . Av de 2 243 personer som fikk henven
delsen har vi fått bidrag fra 672 stykker. 

Re sul tatet av arbeidet med StØttE..fondet i 1956 svarte 
ikke til forventningene . Arbeidet fortsetter ' og vi har 
tro på at re sul tatet vil bli bedre etterhvert som saken 
blir bedre kjent og nØdvendigheten av dette tiltaket fest
ner seg hos medlemmene . 

InnfØring av medlemsbØker og overgang til ny kontingentord-
�. 

LandsmØtet i 1955 gjorde fØlgende vedtak om medlemsbØ
ker : 

"LandsmØtet beJl\YIldiger Landsstyret til å utrede og set
te i verk en ordning med nye medlemsbØker. Etter at saken 
også var forelagt f'ylkes- og kretspartiene gjorde Landssty
ret i møte den 9 . januar 1956 dette vedtaket : 

MedlemsbØker. 

l .  Det forarbeides medlemsbØker med dette innholdet : 
a) Personalia og partimedlemskap • 
b )  Rubrikker for overfØring fra et partilag til et 

armet. 
e) De viktigste hovedorganisasjoner med adresser og 

telefoner. 

e
d) Partiets lover. 

) Kontingentkvittering . 
2 .  Utgiftene red å innf'Øre medlemsbok, betales pr. bok av 

det enkel te redlem. 

Kontingentordningen. 

Fra det tidspunkt Sentralstyret bestemner, gis partilo
vens § 5 denne ordlyd ; 

"l . Medlemmene betale,: partik0ntingenten sin i de forenin
ger de er til.rældt . Partilaga, herredspartiene og by
partiene fastsetter kontingenten sin sjØl . 

2 .  Herreds- og bypartienes kontingent til f'ylkes- og 
kretspartiene er kr. 3,00 pr. halvår for gruppe L 
For gruppe 2 ,  fagforeninger som er kollektivt tilmeldt 
partiet , kvinneavdelinger, pensjonister, lærlinger og 
skoleungdom kr. 1 ,60 pr. halvår. For ungdomslågsmed-
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lemmer betales kr. 1 , 00  pr. halvår. Av denne kontin
genten betaler fylkes- og kretspartiene til landspar
tiet kr. 1 , 50 pr. halvår for gruppe 1 og kr. 0 , 80 pr. 
hal vår for gruppe 2 og for ungdomslagsmedlemmer kr. 
0 , 50 pr. halvår. Direkte tilsluttede bypartier beta
ler også for de kollektivt tilsluttede fagforeninger 
kr. 1 , 50 pr. halvår til landspartiet.  Fylkes- og 
kretspartiene kan med Sentralstyrets godkjenning ved
ta hØyere kontingentsatser. 
Ved innkreving av kontingenten brukes kvitteringskort . 
Sentralstyret treffer nærmere bestemmelser om det ma
teriell som skal brukes til kontingentinnkrevingen. 
By og herredspartiene kan skri ve ut medlemskort til 
kollekti vt tilneldte fagforeningsmedlemmer som uttaler 
Ønske om å få det.  
For fØrste halvår skal medlemmene betale kontingenten 
innen 1 .  april . Foreningene skal betale kontingenten 
til herreds- og bypartiene innen 15.  april . Herre ds
og bypartiene skal betale kontingenten til fylkes
og kretspartiene innen l .  maL Fylkes- og kretspar
tiene skal betale kontingenten til landspartiet innen 
15 .  mai .  
For annet halvår skal medleII'lIæne betale kontingenten 
innen l .  oktober, og viderebetaling av kontingenten 
skal i tilsvarende organisasjonsledd som nevnt oven
for sk je innen 1 5 .  oktober, 1 .  november og 15.  novem
ber. " 

Fra samme tidspunkt endres "MØnsterlover for distriksor
gani sasjonene " , § 5 slik : 

, ,§ 5. Kontingenten . 

Kontingenten til fylkes- (krets )partiet er kr. 3 , 00 pr. 
hal vår for gruppe 1 .  

For gruppe 2 ( fagforeninger som er kollektivt tilsluttet 
partiet ,  kvinneavdelinger , pensjonister, lærlinger og sko
leungdom) kr. 1 , 60 pr. halvår. 

For ungdornslagsmedlemmer betales kr. 1 , 00  pr. halvår. 
Av denne kontingenten betaler fylkes- og kretspartiene 

til landspartiet kr. 1 , 50 pr. halvår for gruppe 1 ,  kr. 0 , 80 
for gruppe 2 og for ungdornslagsmedlemmer kr. 0 , 50 pr. halv-
3.r. 
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Direkte tilsluttede bypartier betaler også for de kollek
tivt tilmeldte fagforeninger kr. 150 pr. halvår til lands
partiet .  Il  

Etter vedtak i Sentralstyret er medlemsbØkene innfØrt og 
den nye kontingentordningen tatt i bruk fra og med annet 
halvår i 1956 .  

Sekretærkonferanse . 

Det har i lØpet av året blitt holdt en sekretærlwnferan
se på Dovrefjell hotell , Dombås , i tiden 11 . -19 . september. 
Konferansen drØftet den nye kontingentordningen og over
gang til medlemsbØker, StØttefondet , arbeidet i kvinnebe
vegelsen,  AUFs arbeid, arbeidet i kommmene , programarbei
det foran landsmØtet . Faglig/politisk arbeid og forbere-

. delsene til stortingsvalget 1957 . 

Konferanse med arbeidsutvalgene i fylkes- og kretspartiene . 

I lØpet av mai/juni gjennoIT-fØrte Arvid Dyrendahl og 
Frank Andersen en reise .  Konferanser ble holdt ned arbeids
utvalgene i samtlige fylkes- og kretspartier unntatt øst
FiIlIll.lark , Vest-Finnmark og Nord-Troms. 

Verveaksjon. 

I samtlige konferanser med fylkes- og kretspartiene ble 
nØdvendigheten av å Øke partiets medlemstall påpekt. Ved 
hjelp av materiell som partikontoret stiller til disposi
sjon er det i en rekke herreds - og bypartier over hele 
lande t nå startet omfattende verveaksjon. Det er ennå. for 
tidlig å si hva resultat det vil bli av aksjonen. 

Utbyggingen av valgapparatet .  

I lØpet av året e r  det sendt flere henvendelser til her
reds- og bypartiene om å bygge ut valgapparatet slik at det 
er mulig å foreta en registrering av velgerne . Særlig i 
de stØrre byer og tettbygde industristrøk pågår nå dette 
arbeidet for fullto 

Årsmøter i fylkes- og kretspartiene . 

Sentralstyret har vært representert på de fleste årsmøter 
i fylkes- og kretspartiene . 
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Representasjonen fordeler 

Østfold: Einar Gerhardsen 
.Akershus : Haakon Lie 
Vest-Oppland:  Harald L(ifuak 
Hedmark : Trygve Bratteli 
Gudbrandsdal : Einar Gerhard-

sen 
Buskerud: T�gve Bratteli 
Vestfold: Oscar Torp 
Telemark : Haakon Lie 
Aust-Agder: Gunnar Bråthen 
Vest-Agder: T�gve Bratteli 
Rogaland: Oscar Torp 
Hordaland: Aake Anke!' Ording 
Sogn og Fjordane : Trygve 

Bratteli 
S�re : Inge Scheflo 
Romsdal : Arvid Dyrendahl 

seg slik : 

Nord-MØre : Frank Andersen 
SØr-Trøndelag : Olav Larssen 
Inn-Trøndelag :  Trygve Brat-

teli 
Namdal : Haakon Lie 
SØr-Helgeland:  Jonas Enge 
Sør-Sal ten : Arvid Dyrendahl 
Nord-Sal ten: Arvid Dyrendahl 
Lofoten: K .M. Nordanger 
Vesterålen : Ednrund Eriksen 
SØr-Troms : Gudnnmd Harlem 
Nord-Troms : Olav Nordskog 
Vest-Finnmark : Johs . Olsen 
Øst-Finnmark : Einar Gerhard-

sen 

Forskjellige saker 
Teknikken og Framtiden. 

Den 10. og Il . februar arrangerte Arbeidernes fagl . 
Landsorganisasjon og Det norske Arbeiderparti en konferan
se i Oslo om teknikken og fremtiden. En rekke organisa
sjoner og institusjoner deltok i konferansen.  Vi nevner:  

Landsorganisas jonens sekretariat eg forbundene . 
Norsk Arbeidsgiverforening , Norges Industriforbund. 
Den norske Ingeniørforening , Norsk Produkti vi tet sin
sti tutt . Sentralinstituttet for industriell forskning 
Studieselskapet for Norsk industri . Produksjonstek
nisk Forskningsinsti tutt.  Chr. Michelsens inst i tutt . 
Helsedirektoratet . Teknisk Forum. Teknisk naturvi
tenskapelig forskningsråd. Matematisk naturvitenska
pelig fakultet . Arbeidsdirektoratet .  Stortingsgrup
pa. Sentralstyret i Det norske Arbeidet-parti . Ar
beidernes Opplysningsforbund. Telmisk forening av 
rnA. Arbeidernes Ungdomsfylking og en rekke enkel t
personer o 

FØlgende forelesninger ble holdt : 
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1 .  Forskningens plass i dagens samf'unn, ved statsråd Bir
ger Bergerse:..l. 

2 . Atomenergien og dens betydning f'or norsk næringsliv i 
f'ramtiden, ved direktØr Gunnar Randers • .  

3 .  Grunnp�ippene f'or automatiseringen, ved dosent J .  
G. Balchen. 

4. Automatiseringen i den mekaniske industri - dens f'or
utsetninger og virkninger,  ved prof'essor S .  Andersen. 

5. Automatiseringen i den kjemiske industri , ved prof'es
S0r S . G .  Terjesen. 

6 .  Automatiseringens sosiale virkninger, ved cand. oecon. 
Kjell Holler. 

7 .  Arb ei dskraf'tsi tuasjonen f'ram til 1957 , ved arbeidsdi
rektØr Tor Skrindo. 

Konf'eransen ble ledet av f'ormannen i Landsorganisasjo
nen, Konrad Nordahl , og statsminister Einar Gerhardseno 

Osvald Harjo . 

Osvald Harjo som ble f'rigitt i 1955 etter 13 års opp
hold i Sovjets fangeleire har reist på en foredragsturne 
for partiet . Di sse mØtene har vært meget vellykkede og 
samlet fulle hus overalt. Han har besØkt Østf'old, Buske
rud, Vestfold, TeleIll8.rlc , Oppland, He dmark ,  Vest-Agder, 
Rogaland, Hordaland, MØre og Romsdal og Trøndelag . 

Partiets historie . 

Sentralstyret har gjort vedtak om å trykke opp igjen 
f'Ørste del av partiets historle o Det arbeides med spØrs
målet om å få noen til å ta oppgaven med å fullf'Øre histo
rien opp til vår tid. 

Conrad Mohrs legat og Chr. Holtermarm Knudsens stipend. 

Conrad Mohrs årlige bevilgning ble tildelt Knut Nakken. 
Chr. Holtermann Knudsens stipend ble tildelt Ivar Viken. 
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O�rsikt over fylkes- , krets- , herreds- og bypartier, partiavdelinger og medlennner. 

Antall Antall Antall Antall Antall 

Fylkes-kretsparti herre ds- herre ds- avdel- medlem- me dl em-
og by- og inger mer 1955 mer 1956 
komnnmer b�artier 

Østfold . . . . . . . . . . . . .  31 34- 55 Il 84-5 Il 4-85 
Akershus . . . . . . . . . . . . 31 - 31 166 6 53 ) 6 333 
Hedmark • • . . . . . . . . . . .  32 32 195 9 878 9 101 
Gudbrandsdal • • • • • • • • 15 15 57 2 558 2 24-6 
Vest-Oppland • . • • . • . •  22 22 106 4- 310 3 778 
Buskerud • . • . • . • . • . • •  2] 29 186 9 782 9 127 
Vestfold • • . . • . . . • • • •  26 25  109 9 979 9 933 
TelemaJ:'ic • . . . . . . . . . . .  32 31 114- 6 723 6 416 
Aust-Agder • . • . . . • . . •  36 35 34- 2 038 l 834-
Vest-Agder • . . • • . . . • .  41 36 12 2 542 2 583 
Rogaland • • • . • • . . . . . •  55 31 4-7 6 076 6 015 
Hordaland . • . • • • • . . • .  57 44- 4-3 2 74-9 2 4-02 
Sogn og Fjordane • • • •  39 36 55 2 788 2 737 
Sunnmøre . . . . . . . . . . . .  26 24- 6 l 123 l 155 
RolJlS d.a.:l • • • • • • • • . • • • •  16 12 16 585 64-9 
NordmØre • • • • • • • • . . . .  26 24- 38 2 880 2 64-9 
SØr-TrØndelag • • . . • . •  56 55 174- 12 290 11 959 
Inn-Trøndelag • • • . • . •  28 29 72 4- 299 3 248 
N a.rnd.a.:l • • • • • • • • • • • • • •  20 20 38 1 206 l 4-61 
SØr-Helgeland • • . • • . •  7 7 18 598 598 



Nord-Helgeland . • • . • •  21 21 
SØndre Salten . • • • • • •  14 15 
N ordre Sal ten • • . . • • •  7 7 
Lofoten . . . . . . . . . . . . .  12 11 
Vesterålen • • • • • • • • • •  8 8 
SØr-Troms • . • . . . . . . . .  14 14 
Nord-Troms . • • . . . . . . .  21 20 
Vest-Finnmark . . . . . . . 14 13 
øst-Finnmark . . . • . . . •  9 10 
Oslo . . . . . . . . . . . . . . . .  
BeI'gen • • • • • . • . . • . • • •  

744- 691 

36 l 377 
74 l 724 

7 l 377 
12 363 
37 680 
32 721 
60 l 232 
32 400 
27 715 

207 60 892 
17 3 874 

2 082 174 080 

l 364 
l 817 
l 489 

398 
617 
W 

l 357 
l 092 

927 
61 892 

3 720 

170 823 
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1.  mai 
1 .  mai ble feiret med stor oppslutning under fanene . 

Fernanda Nissens navn ble knyttet til l .  mai feiringen med 
et minnesmerke og ved utgivelsen av et minne skrift skrevet 
av Barbra Ring . 

For frihet,  solidari tet og menneskeverd, var slagordet 
og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Det norske Ar
be:i.derparti sendte dette oppropet ut : 

I vårt land vil l .  mai-mønstringen i år finne sted i en 
alvorlig situasjon for arbeidslivet . Tariffavtaler for 
270 000 lØnnstakere er sagt opp . Forhandlinger har pågått 
i flere uker, men noen lØsning er ennå ikke i sikte . Det 
er fare for at vårt folk for fØrste gang på 25 år kan bli 
rammet av en omfattende arbeidsstans . 

Fagorganisasjonen Ønsker ingen storkonflikt. Men den 
ville ikke fylle sin oppgave om den ikke sØkte å rette på 
opplagt skjevhet og urettferdighet . Hva fagorganisasjonen 
i år forlanger er at de gruppene av arbeidere og funksjo
nærer som er blitt liggende etter i lØnnsutviklingen, skal 
få en rimelig kompensa:5jon for prisstigningen. Videre at 
de tarifferte satser i normal- og minstelØnnsfagene Økes i 
samsvar med stigningen i fortjenesten. Den reiser videre 
krav om visse sosiale goder som store grupper i vårt land 
allerede nyter godt av: LØnn under sykdom og en tilfreds
stillende betaling for bevegelige helligdager. 

Den norske fagbevege�sen kjenner sitt ansvar overfor 
det norske folket. Den har ved alle lØnnsoppgjØr etter 
krigen tatt Økonomiske omsyn og vist sin samfunnsånd. Det 
samme kan ikke sies om andre grupper som alltid sØker å 
presse priser og fortjeneste i været.  Overfor disse grup
pene er det at vi i samlet fylking 1 .  mai nå vise at det 
er al vor bak kravet om en rettferdig fordeling av de godene 
det norske folket i fellesskap ,produserer. 1 .  mai kaller 
igjen på solidaritet og samhold. 

Utenfor Norges grenser mØter vi i år en lettere si tua
sjon enn den vi møtte da vi si st feiret 1 .  mai . Den stor
makten som i årene etter den annen verdenskrig , brakte ver
den til randen av en ny krig , har moderert sin politikk . 
Østerrike har fått sin fredstraktat . Striden med Jugosla-
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vis er brakt til opphØr. Porickala er gitt tilbake til Fin
land. En demper er lagt på den giftigste propagandaen. 
Nå tales det om fredelig sameksi stens og konkurranse . 

Me d  glede hilser vi derme utviklingen som hvis den va
rer ved, vil gi de frie folk hØve til i stigende grad å Øke 
levestandard og sosial trygghet .  Det er i fred at deIOOkra
tiet viser diktaturet sin overlegenhet . 

I gleden oV'er avspenningen gleJDIrer vi imidlertid ikke at 
ennå er ingen av de avg jØrende stridsspØrsmålene som skapte 
den interr_asjonale spenningen, blitt lØst. Tyskland er 
fortsatt delt.  En rekke folk i �st-Europa lever under et 
kommunistisk tvangsstyre som de hater og forakter. Rust
ningene fortsetter , og veien til nedvæpning syne s ennå lang . 

Det var samholdet rellom de frie folk som reddet fred�n 
og skapte forutsetningene for avspenningen. Dette samhol 
det må nå nytte s til mer enn å skape militær sikkeIhe t .  
Tiden e r  kommet til et Økonomisk o g  kulturel t samarbeid 
som raskt kan skape en ny Økonomisk rettferdighet og trygg
het .  En bedre verden nå skape s - en verden som også omfat
ter de millioner av fargede mermesker som ennå ikke har 
få tt nyte godt av moderne teknikk og vitenskap . En bedre 
verden i fred med frihet er det nålet vi ig,jen stiller opp . 

Også i år vil vi erklære vår solidari tet red de folk som 
har tapt sin frihe t .  Vi hilser Spanias arbei dere ' og intel
lektuelle som i disse dagene reiser seg mot Franco-diktatu
ret , og uten tanke på offerne viser sin vil je til å leve 
som frie menn. Vi hilser folkene i de kommunistiske dikta
turstatene hvor de herskende nå åpent erklærer at menneske
rettighetene er blitt tråkket under fØttene . 

I året som gikk falt diktatoren Peron , og masken ble 
revet av en annen diktator. Bak fasaden lå sk jult vilkår
lighet og grusomhet , fengslinger og henrettelser . Dikta
turet har al dri  synt re spekt for renneskets fundrurentale 
rettigheter .  All tid o g  overalt e r  det en trusel mot men
neskeverde t .  På norsk jord vil vi igjen på 1 .  mai bekjen
ne oss til frihetens ide og demonstrere for menneskeverd. 

Vi vil på derme l .  mai bære et minnesmerke over en av 
vårt lands store kvinner, nemlig Fernanda Nissen. Hun var 
en av dem som sØkte å hindre den fattigdommen og nØden som 
preget Norge bare for noen få årtier siden. Fernanda Nis
sen kjempet sammen med vansirede fyrstikkarbei dere i streik . 
Hun stred for boligsak , sykepleie ,  barne- og mØdrevern og 



42 ·  

mye mer. Hennes liv var også vidd kvinnenes rett til full 
likestilliIlP- i sami'unnet . De merkesakene Fernanda Nissen 
:r;-eiste er i dag langt på vei fØrt ut i livet .  Men ennå er 
det i lande"t vårt altfor stor ulikhet i livsvilkår mellom 
de enkel te befolkningslag og landsdeler. Ennå har ikke 
kvinnen fått den plass i samfunnslivet som hun med rette 
kan kreve . Store sosiale og kulturelle oppgaver venter 
fortsatt på. sin lØsning .  1 .  mai mØnstrer vi derfor på. ny 

for t�gging av framskrittet . 

FOR FRllIET ,  SOLIDARITET OG MENNESKEVERD 

Vel mØtt til mønstring : 

Arbeidernes faglige Lands
organisasjon 

Konrad Nordahl . 

Talere 1 .  mai .  

Det norske Arbeiderparti 

Trygve Bratteli . 

I 1956 ble det utvekslet talere med de nordiske land. 
RedaktØr Osvald Fager, Finland, talte i Horten. For

bundsformarm Sture Lantz , Sverige , i Halden og sekretær 
Thomas Nielsen, Danmark ,  i Bærum. 

Fra norsk side var Hans Hovde og Anton Andresen i Sve
rige , Karl Trasti i Finland og Ole Øisang i Danmark . 

ForØvrig ble det sendt talere til i alt 620 1 .  mai til
stelninger over hele landet.  

FØlgende talere var u te : 

Abelvær : Einar Strand 
Alfvåg : Torstein Selvik 
Al ta : Alfred Skar 
Alteidet : Alf Olsen 
Al vdal : Odvar Nordlie 
Andenes : Nils Jacobsen 
Andsel v :  Magne Sagelv 
Ankenes : Olaf Watnebryn 
Aremark : Hartvig Svendsen 
Arendal : Mens Lid 
Arneberg : Olav Brundvand 
Asker : Arnfinn Vik 
Askim: Erik Eriksen 

Aure : Olav Mæle 
Aurskog : Fritz Hannestad 
Aurland: Edvart Solheim 
Austmarka : Hans Hagen 
Badderen ' Einar Eriksen 
Bagn : Gunnar Kalrasten 
Balestrand: Olav BØrnes 
Ballangen : Adolf Holm 
Balstad : H . C . J. Østvold 
Bangsund: Karl H. Karlsen 
Bardu : Per TØnder 
Begnadalen : Gunnar Kalras-

ten 



Bei tstad: Nils Kvam 
Bergen : Per Øisang 
Berger: Frank Andersen 
BergsØY: Jonas Brunvold 
Berkåk : Ellev Vintervoll 
Berlevåg : .Aksel Olsen 
Bindalseidet :  Einar Stavang 
Biri : Oskar Skogly 
Birtavarre : Anton .Antonsen . 
Bjung : Bjarr.e Jullum 
BjØllånes : Oscar Brattelie 
BjØrkelangen : Omar Gjesteby 
BjØrnevatn : Jacob Pettersen 
BodØ : Trond Hegna 
Bogen : Johan Walle 
Borgestad: Arnt Hareldsen 
Borgund: Knut Kramviken 
Borkenes : Anton P.  Nedbye 
Borre : Marie Skau 
Bo strak : Jens Finne 
Brandbu : Liv Tomter 
Brandvald: Ole H. LØvlien 
Brattvær : Anders SæterØY 
Brattvåg : Inge Scheflo 
Bre nsne s : Claus Neergaard 
Brennhaug : Hans BruØygard 
Brevik : Karsten Torkilsen 
Brummunddal : Frank Hansen 
Brunkeberg : Olav Haugane 
Bryne : Arne Kr. Meedby og 

Kåre Berg 
BrØnnØysund: Kjell Aabrek 
BrØttum: Odd Owren 

' 

BjØlset : Per B. Moen 
Bud:  Th. Kristiansen 
Budal : O .  Hofshagen 
Bu vik : Arne RØrJ.Ili.ng 
Bysheim: Karl Johan GrØnhaug 
Byåsen : Per Aasen 
Bærum : Thorleif Andresen og 

Thomas Nielsen 
BØ i Telemark : Oddvar Berre

fjord 
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BØ i Vesterålen: Margith 
Munkebye 

BØverbru : Andres Nordland 
E,zSvågen : Alexander Skoglund 
Båtsfjord : Georg Liungh 
Dale i Hordaland� KolbjØrn 

Varmann 
Dgle i Sunnfjord : Oddleif Fa

gerheim og 
Oddvin Sindre 

Dalen : Ei vind Rinde 
Dalsbygda : Bernt Korslund 
DalsØyra : Ivar Kleiva 
Darbu : Sverre Arve sen 
Degernes : Martin Aune 
Dikemark : Arnfinn Vik 
Dokka : Martin Smeby 
Dombås : I var Mathi sen 
Dovre : Lars Moen 
Dranunen: Einar Gerhardsen 
Drammen arb . samf'unn : Reidar 

Somdalen 
Drangedal : Jens Finne 
Drevs jØ : Kåre Haugen 
DrØbak : Rolf Hansen 
Egersund: Nils LysØ 
Eggedal : Werna Gerhardsen 
Eidfjord: Per Austheim 
Eide : Erling Paulsen 
Eidsfoss : Finn Moe 
Ei dsvoll : Arne Drogseth 
qdsvollsbakken :  JØrgen Fr. 

Ording 
EidSvåg : Ragnar Hansen 
Eina : Bernt SkjØlås 
Ei vindvik : 'l'orlcjell Larsen 
Ekornes : Einar Skaldehaug 
Elsfjord: Harry Klippenvåg 
Elverum: Kristian Fjeld 
Enebakk : Knut Werner 
Engerdal : Kåre Haugen 
Espeland: Alfred Wold 
�tne : Leiv Revheim 



Etnedal : Sigurd Evang 
Evje : Th. Haavardstad 
Eydehamn : Mons Lid 
Fagernes : Alfred LjØner 
Farmrem: Jon Berg 
Farsund: Halvard Roald 
Fauske : Torgeir Berge 
Feiring : Bernt Lund 
Fenstad: Hjalmar Andersen 
Fetsund': Per Kleppe 
Figgjo :  o .  Natvig Pedersen 
Filtvedt : Thina Thorleifsen 
1'��eidf jord: Petter Liland 
Finnsne s :  Ingvald Jaklin 
Fjell : Alfred Dale 
Fjærland: Sigurd Optun 
Flatanger:  Reidar Bråthen 
Flesland:  P.  Myklebust 
Flisa : Olav Brunvand 
Florvåg : Bernh. Berntsen 
Flornes : Gunvald Engestad 
florØ : Magnhild Hagelia. 
1''"'1 uberg :  Helge Sunde 
Flå : Arne Hagen 
Flåm: Edvart Solheim 
Foldf jqrden: Olav Naustbak 
Follafoss : Thor Skrindo 
Folldal : Odd Johnsen 
Follebu : Albert Kvammen 
Follese : Dan. Stien 
F'redrikstad: Konrad Nordahl 
Frei : Jens Haugland 
Froland : Jens Kvale 
Frosta: Oskar Øksnes 
FrØnningen: Magne Bøtum 
Furnes : Frank Hansen , 
Fyresdal Arnt Ødegård 
FØrde : Rasmus NordbØ 
Fåberg :  Nils Røste.dstuen 
Fåvang : Olav Bakka 
Gansdalen : Jon Rikvold 
Gaupen: Henry Harm 
Gal terud: Åsmund Grimstad 

Geilo : Åge Engerhardt Berg 
Geithus : Sigurd Danielsen 
Gjerdrum: Hallgeir Furnes 
Gjerstad: Trygve Hanssen 
Gjøvdal : Johan Karlsen 
GjØvik : Oscar Torp 
Glemmen : Olav Strandås 
Glomfjord: �rygve Hanssen 
Glåmos : Bjarne Henriksen 
Gol : Martin Tranmæl 
Gran : Ragna Karlsen 
Grane : AD.ders Granås 
Gransherad: Kjell Kristensen 
Granvin : Trygve Lie 
Gratangen : Heiberg Karlsen 
Gravberget : M. Nordahl 
Greåker: .Arne Magnussen 
Grimstad : Ebba Lodden 
Grong : Elias Volan 
Grue : Arnljot Johnstad 
Gryllef jord:  Ednnmd Eriksen 
Grytten: Alfred Nilsen 
Gudå : Herman Aune 
Gulsvik : .Arne Hagen 
Gvarv : Odavar Berref jord 
Hafslo : Arvid Dyrendahl 
Haga :  Johan Jensrud 
Hakadal : Sverre Østlie 
Halden: Birger Bergersen 
HaJ.lenskog : Carl Riisnes 
Halmrast : Willy Svarverud 
Halsa: Magnar Bergheim 
Haltdalen : Lage Haugsness 
Hamar : .Arne Skaug 
Hammerfest : Sigurd Hamran 
Hamnvik : Johan Jensen 
Hanstad: Olga Mistereggen 
Hareid :  Peter Kjelaseth Moe 
Harpefoss : Anders Hove 
Harran : Elias Volan 
Harstad : Reidar StrØmdahl 
Haslum: Knut Brandstorp 
Hattfjelldal : Alf Øverli 



Haugesund: Ulrik Olsen IndreØY : Erling Christensen 
Havøysund: Hans M. Hansen Indre Hafslo : Arvid Dyrendahl 
Heggdal : Kåre Halden InnsmØla:  Odd Ragnar Torvik 
Hegra : Gwwald Engelstad . 

Isfjorden : Redaktør Eide 
Heidal : A.G.  TothaInIrer Jevnaker : Knut Nakken 
Heimdal : Gustav S jaastad Jostedal : Hans Offerdal 
Heistad : Hal vor Røysland Jømna : Kåre Torp 
HelgØya : Kr.  Gundersen JØrpeland: Kåre Pehrsen 
Hemnesberget :  Petter Liland Karasjok : Kolbein Johnsen 
Henningsvær : Otto Dahl Kaupanger:  Halvdan Halse 
Herefoss : Knut Josefsen Kirlce;ne s :  J�ob Pettersen 
Herre : Lars Lia KjerringØY: Henry Skålsvik 
r:erØya : Halvor Røysland KjØllefjord: Jens 'l'angen 
Hestvika: Andreas Wormdal KjØpsnes : Egil Halvorsen 
Hillevåg : A.J.  BåstØl Klæbu : Johan M. MjØserud 
Hof i Vestfold:  Nils HØns- Knaben: Severin Kristensen 

" vald Kolbu : Bernt SkjØlås 
Hokksund: Knut Ribu Kol vereid: Erling Myrholdt 
Hol : Trygve Hoem Kongsberg : Aase Lionæs 
Hole : Olav Larssen Kongsvinger:  Rakel Seweriin 
Holmedal : J .  Flåtø Kopervik : I .K .  Hognestad 
Holmestrand: finn Moe Koppang : Faste Forfang 
Hornmel vik : Ragnar K vamme Korgen: Alf Nordhus 
Hommersåk : Oddlaug Kris- KragerØ : Tor KvivIe 

ti ansen Krakslett : John Rich,ard3en 
Honningsvåg : Johs . Olsen Kristiansand S :  Nils Handal 
Horten: Nils HØnsvald og Kristiansund N :  Jens Haugland 

Osvald Fager Kristiansand S Arb . avholdslag : 
Hovin, Telemark : Reidar Gran Jakob Nygaard 
Hovin, Trøndelag : Olav Gjæ- Kroken : Karsten Berntsen 

revoIl Kråkerøy : Hans Hansen 
Hundorp : Håkon Hoss Kråkstad: Nils Haave 
Hunndalen : Oscar Torp Kvalsund: Erling Nilsen 
Hurdal : Bernt Lund Kvam: Agvald Gjeldsvik 
Hvaler : Oscar Lauritzen Kvelde : Daniel Vefald 
Hvi ttingfoss : Aase Lionæs Kvikne : Fri tz Næverdal 
Hægebostad: Anders SØreland Kvinesdal : Salve Salvesen 
HØlonda : Arthur Granlund Kvi teseid:  Olav Haugane 
HØnefoss : Olav Larssen Kvål : Aake Anker Ording 
HØvik : P. RuJoohr Aarvold Kyrkseterøra: Leif Granli 
HØyanger :  Halvard Bojer Laberg i Salangen: Johan A.  
HØydalsIOO : Johan Heishol t Johansen 
HØylandet :  Sigurd Krekling Lakselv : TorbjØrn Schulstad 
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Laksevåg: Jan J acobsen 
Lalm : Thora Johansen 
langesund : Anders MØrk 
Langfjordbotn : Jonas Enge 
Langset : Jørgen :&'r . Ording 
Larvik : Kr. Kristensen 
LauvØy i Åvf jord: Arnfinn 

Kvithyll 
Leikanger :  BjØrn Longva 
Leirfjord : Aksel SØfting 
Leirvik i Sogn : Oddleif 

Fagerheim 
Leknes : H . C . I . Østvold 
Leksvik : Kåre Skarhol t 
Ler :  Sverre Svendsen 
Lesja:  Ivar Mathisen 
Le sjaskog : Sigurd Viker 
Levanger : Arthur Arntzen 
Lierskogen : Reidar Teinung 
Lillehammer: Olav Meisdals-

hagen 
Lillesand: Ebba Lodden 
LillestrØm: Gunnar Nielsen 

og Gunnar Ousland 
Lindal : Kristian Vaa 
Lista : Halvard Roald 
Lom : Ola Dahl 
Lonevåg : Alfred NØss 
Lundamo : Olav Gjærevoll 
Lunde : Stein Halvorsen 
Lunner : Martin Haugen 
Luster : Arvid Aasfeldt 
LØdingen : Johan Andersen 
LysØysund: Thv. ø . Michelsen 
LØken : Omar Gjesteby 
LØkken Verk :  Odd GØthe 
LØrenskog : Torolf Elster 
LØten : Ir.gvald Hansen 
LØrdalen : Jostein BjØrnersen 
Lærdal : Knut Kramviken 

Alf Sagevik 
Lånke : Ragnar K vamme 
Lærdal : Johan Husholt 

Magnor : Karl Bergen 
Malm : Thor �rindo 
:Mal vik: Aake Anker Ording 
Mandal: Sverre Gann 
11anger: Hjalmar Romslo 
Meråker: Håkon Bingen 
Mesnali : Anne Steine 
Misvær : L . O . M. Braseth 
Mo i Nord-Odal: Einar T jerns-

bel.�g 
Mo i Rana : Alf Nordhus 
11".oel v: Henry Harm 
Moi: Andreas Cappelen 
Molde : Aase Bjerkholt 
Moldjord: Johan Normann Ve-

vatnet 
MosjØen : Harry Klippenvåg 
Moss : Konrad Nordahl 
Mosvik: Thoralf Aalberg 
Mysen: Fredrik Haslund 
MålØY: Jens Steffensen 
Månclalen: Kåre Ellingsgård 
Namdalseid: Nils Kvam 
N amskogan: Olav H .  Berg 
Nannestad: Hallgeir Furnes 
Namsos: Harald LØ(>ak 
Narvik: Olaf Watnebryn, Lars 

Fagerstrøm 
Nedre Eiker:  Einar Gerhardsen 
Nes i Ådal: Karl Bjerkeli 
Nesbyen : Martin Tranmæl 
Nesna : Johan Knutsen 
Nesodden : Rolf Flamme 
Nesseby: Truls Holm 
Nesset : Ragnar Hansen 
Nissedal : Eva Friis Christen-

sen 
Nordberg : Lina Olsen 
Nordfjordeid :  August Rathke 
Nord-FrØya: Per Aavatsrr� 
Nordli , Inn-Trøndelag : Andre-

as Anstad 
Nord-Statland : Rolf Horma 



Notodden : Karl Evang 
NærbØ : Peder Næsheim 
NØtterØY : Teodor Broch 
Odda: John Sanness 

RØra : Erling Sommervold 
RØros : Bjarne Henriksen 
RØrvik : Bjarne Borgan 
Råde : Anker Nordtvedt 
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Oddernes : Nils Handal Salangsverket :  Jac . Normann 
Oksf jordhamn : Lars Storsle_tt Salsbruket : Guttorm Hansen 
Ol te dal : Herborg Halvorsen Salhus : J � Meyer Johannessen 

Brommeland Sal tdal : Eigil LiaIie 
OnsØY: Reidar Hirsti Sand i Nord-Odal : Einar 
Opakermoen: Holm Morgenlien Tjernsberg 
Oppegård :  Rolf Langseth Sartd i Rogaland: S . Hakkestad 
Oppdal : Bjarne Dahlberg MØller 
Orkanger :  Arne RØnning Sandane : Kristen SØreide 
Orkdal : Trygve Jonsson Sande : Arthur J .  Olsen 
Orkland: Jon Berg Sandef jord: Arne StrØm 
Os i Hedmark : Bernt Korslund Sandnes : Trygve Bull 
Os i Hordaland: Ludv. Hodne SandnessjØen: Parelius Bernt-
Oteren : Emil Larssen sen 
Otta : Per Mellesmo Sandstrand: Sigvart Isaksen 
Overhalla :  Oscar Lindberget Sandvollan: Petter Hallem 
Porsgrunn : Karsten Torkild- Sannidal : Knut Kvigne 

sen Sarpsborg : Aksel Zachariassen 
Rakkestad: Rei dar Hirsti Sauda : Haakon Lie 
Ramsund: Johan Andersen Sauland : Øistein Egelund 
Ranheim: Gustav Sjaastad Sausvatn : John Kris"toffersen 
Raufoss : Henry Jakobsen Sel : Håkon Hoff 
Reipå : Øistein Samlelsen Selbu : Per Almaas og Asgeir 
Rena : Kjell Holler Jørum 
RingelJu : Håkon Hoff Sel jord : Berner Hansen 
Rissa : Kåre Hellem Selsoaklc : Egil Gullvåg 
RisØr :  Ole JØrgensen Sel vik :  Arthur J .  Olsen 
RisØyhamn : Nils Jakobsen Sigdal : Werna Gerhardsen 
Rjukan : Alf Andersen Sil jan : Arnt Haraldsm 
Rognan : Eigil Liane Singsås : Johan L .  Strand 
Rognes : Thorvald Karlsen Sjoa : Agvald Gjeldsvik 
Rollag :  Ingv. Granum S jåstad: Kornelius Ingebrigt-
Romedal : Ingvald Hansen sen 
Rygge : Anker Nordtvedt Skage : Oscar Lindberget 
Rysstad: Osm. Faremo Skaland : Helga Andersen 
Rælingen : M. Hasselberg Jo- SkavØypollen: Jens Steffensen 

hansen Skarnes : Tryggve Aakervik 
RØdberg, Nore : Gunnar Kyr- Skatval : Joar Emhjellet 

kjebØ Skedsmo : Kristian Haugen 
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Ski : Nils Haave Stokke : Trygve Bratteli 
Sk jåk : Lina Olsen Stokmarknes :  Bjarne Solli 
Skien : Sverre LØberg Stoksund : Paul DahlØ 
Skipagurra : Anders Aune Stongfjorden : Sigurd Åse 
Skoptvedt : Hans Bjerkhol t Stord : Reidar Lyseth 
Sk jervØY : Lars Berg Storsteinnes :  Kåre Nordgård 
Skjolden : Arvid Aasfeldt Storslett : Arthur Elvestad 
Skogbygda,. :  Holm Morgenlien Storås : O dd GØthe 
Skogn : Arne Veen Stranda : Arne Grimstad 
Skorovatn : Reidar C .  Hansen Straumsnes :  Alf Salvesen 
Skotfoss : Harry Eugen Berg Stryn : Kristoffer Nore 
Skotterud: Karl Bergen Strømmen, Akershus : Kristian 
Skudesneshavn : Hjalmar Stor- Haugen 

eide S trømmen , Hedmarlc : O . G .  Even-
Skåbu : Martinius HØgåsen sen 
Skånevik : Knut Tverberg Støren : Thorvald Karlsen 
Slemmestad : Reidar Danielsen Sulitjelma : Jacob Remseth 
Snarum : Knut Egil Knudsen Sunndal : Lars Evensen 
Snertingdal : Aslak Slette SuI"Il.ail.<;l : Amund Skarhol t 
Snåsa : Anders Brenden Susendal : Alf Øverli 
Sogndal : Hjalmar Fiskvik Svarstad : Alf Skåum 
Sokna : Ragnar Christiansen Svelgen : Qlav Kolle 
Sokndal : Nils LysØ SveI vik :  Frank Andersen 
Sol voll : Erikka Berntzen Svene : Reidar Ottersen 
SolØY : Jac . Normann Svolvær : Otto Dahl 
Sortland : Torstein Selvik Sykk,ylven : Arne Grimstad 
Sparbu : Håkon Thesen Sylling : Hjalmar Helgesen 
Spildra : Erling Mentzoni Sætre : Reiulf Steen 
Spjelkavik : Guannmd Harlem Sævareid :  Olav Bratlie 
Spydeberg : Gunnar Nil sen Sømna : K jell Aabrek 
Statdsbygd:  Kåre Hellem SØndeled: Ole Jørgensen 
Starnnesdalen : Leif Granli SØndre HØland: Kåre B "  Werner 
Stamsund: H . C . I .  Østvold SØndre Land :  Kåre Wilhelmsen 
Stange : M.A. Nordli SØrbøvåg : Brynjulf Kvåle 
Stangvik : Ivar Eikrem SØre Fåvang : Olav Bakka 
Stath�lle : Anders MØrk Sør-FrØya : Per Aavatsmark og 
Stavanger :  Arne Kr. Meedby Oskar Steinvik 
Stavern : BjØrn Jacobsen SØrreisa : Ingvald Jaklin 
Stavsjø : Kr. Gundersen Sørum: Einar SØrensen 
Steinkjer: Håkon Thesen Tal vik : Jonas Enge 
Stjørdal : Joar Emhjellet Tangen : Guttorm Rogstad 
Stjørna : · Arne Stangeby Tennevold: Jac . Normann 
Stod : Johan Støa Terråk : Einar Stavang 



49 .  

Tingvoll : Olav Bruvik Vang , Oppland : Sverre Nord-
TiIUl : Alf Andersen aas . 
T jØme : Fridtjof Jahnsen Vallset : Guttonn Rogstad 

. TjØtta : Parelius Berntsen Vardal : Hans Hagen 
Tofte : Rudolf Eriksen VardØ : Alfred Larsen 
Tomra: Karl AarØne s Vega : Hartvig A. Waag 
Tolga : Knut Vardenær BrØten Veggli : Ingv. Granum 
Tollnes : Johs LØkke Vegårdshei : o sul v Kleivene 
Tomter : Erling B . Kvaale Vennmdvik : Harald LØbak 
Torpe : Einar He nnanrud Venabygd : Olaf StorlØkken 
Tranby: H j .  Helgesen VeIUle sla : Leif Skau 
Trengereid : Olav Teigland Verdal : Paul Engstad 
Tresfjord: Odd HØydahl Verrastranda : Thoralf Aal-
Tretten: Egil Hernæs berg 
Treungen : Eva Friis Christensen Vestby : Arthur Ruud 
TromsØ : Reidar Carlsen Vestfossen : Reidar Somdalen 
Trondheim: Gustav S jaastad Vestmarka: Kristine Korsmo 
Trysil : Reidar Aamo Vestnes : Astrid. Skare 

, TrØgstad :  Sverre Skaug Vestre Gausdal : Kåre Flå-
Tvedestrand : Johs . Kinserdal skjær 
Tveit : Olaf Axel sen Vestre Slidre : Oad Herman-
Tverlandet : Trond Hegna ru d  
Tydal : Per Dybvik Vik , Romsdal : As ;rid Skare 
Tynset : A.H . Buflod Vik , Sogn : Martin Meldt 
Tylldal :  A.H.  Buflod Viker : Thor Thorsen 
Tyri strand : Thor Thorsen Vikersund : Jon Vraa 
Tysse : Lars Hundvin Vingrom : Sigurd Solheim 
TysvØr : 'P .L . SØndenaa Vinje : Håkon Arneshaugen 
TØnsberg : Trygve Bratteli Visne s : Per Aase 
TØrberget : Alfred Gulbrandsen Volda :  Peder Jacobsen 
Ulefoss : Johan Pedersen Vormsund: Holm Morgenlien 
Ullensaker :  Olaf SolemsIOOen Voss : Olav Verste 
Ulvik : Olav Versto Vrådal :  JØrgen Moen 
Vedheim : Gudleik FØrde Vågåroo : Thora Johansen 
VadsØ : Ivar Viken Våler : Klaus Kjeldsrud 
Vaksdal .: Kolb jØrn Varmann _Ullstein : Peter K jeldseth 
Valestrandfossen : Osvald Moe 

EikelOO Undrumsdal : Leif AnfiIUlsen 
Vallersund: Thv. ø . Michelsen Uskedalen : Steffen I .  Toppe 
Valne sf jord : Torgeir Berge Ytre Arna :  I sak FlatabØ 
ValsjØen : Hans Nordahl Jensen ytterØY : John Kverneng 
ValsØyrr jord: Olav Oksvik Ølen : Ragnv. StrØJIrIæ 
Vang , Hedmark : Arne Skaug Ørland :  Bjarne Jullum 
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ørsta: Peder Jacobsen 
�stby : Alfred Gulbrandsen 
østre Gausdal : Albert KVa,nJIæn 
ø stre Jevnaker :  Knut Nakken 
østre Slidre : Alfred LjØner 
østre Toten : Hans Annmdsen 
Øvrebygd: Odd Isaksen 
øvre Rendal-: Oluf Olstad 
øvre Sandsvær : Rolf Kaldahl 
øvre Årdal : Helge Sivertsen 
øymark : Hartvig Svendsen 
ØyslebØ : Sverre Vennesla 
Aa i Meldal : Odd Gøthe 
Aa i Å:f jord: Arnfinn Kvi t

hyll 
Åkrene : Per Kleppe 
Ål : Trygve Hoem 

Ålen : Johan Ericsson og 
Lage Haugness 

Ålesund :  Gudmund Harlem 
Ålgård: Herborg H .  Bromme-

land 
Ålvik : Olav Nordskog 
Åmli : Johan Karlsen 
Åmot : Tor Oftedal 
Åndalsnes : Alfred Nilsen 
Årdalstangen : Helge Sivert-

sen 
Årnes : Hjalmar Andersen 
Ås : Walther Kristiansen 
Åsa : Ole Nilsedalen 
Åsbygda: Olaf Standnes 
Åsen : Joar Eimhjellen 
ÅSskard:  Ola Langset 

Storting og Regjering 
Ved årets begynnelse hadde Regjeringen denne saIIlIænset

ning : Statsminister Einar Gerhardsen, utenriksmimster 
Halvard M. Lange , kornmunal- og arbeidsminister Ulrik Olsen, 
landbruksminister Olav Meisdalshagen, forsvarsminister 
Nils Handal , kirke- og undervisningsminister Birger Berger
sen, industriminister Gustav Sjaastad, handelsminister Ar
ne Skaug , finansminister Mans Lid, samferdselsminister 
KolbjØrn Varmann , fiskeriminister Nils LysØ , konsultativ 
statsråd for familie- og forbrukersaker Aase Bjerkholt ,  
sosialminister Gudmund Harlem, lØnns- og prisminister Gun
nar Bråthen, og justisminister Jens Haugland. 

14. mai trådte statsråd Meisdalshagen tilbake som l and
bruksminister. Ny landbruksmini� ter ble stortingsmann 
Harald LØbako I desember ble kontoret for familie- og for
brukersaker omdannet til eget departement , og den konsulta
tive statsråd, Aase Bjer.kholt ble sjef for det nyt:; departe
mentet .  

I statsråd IL.. . desember ble finansminister Mons Lid inn
vilget avskjed som statsråd med virkning fra 28 . desember. 
Som ny finansminister ble utnevnt stortingsmann Trygve 
Bratteli . 
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Da Stortinget trådte sammen i januar valgte gruppen fØl
gende gruppestyre : Nils HØnsvald, formann, Nils Langhelle , 
nestformann , Arne Strøm, sekretær. Styremedlenuner :  Oscar 
Torp , Trond Hegna, Kristian Fjeld, Johs . Olsen , Olaf Watne
bryn og Amund Skarhol t .  Varamenn : Trygve Bratteli , .  Harald 
Selås , Henry Jacobsen, Kjell Aabrek og Harald LØbak. Sen
tralstyrets representant i gruppestyret : Olav Larsen. 

I mai ble Olav Meisdalshagen valgt irm som nytt Iædlem 
av gruppestyret etter Amund Skarholt ,  som var avgått ved 
dØden. Som ny varamann til styret i stedet for Harald LØ
bak ,  som var blitt medlem av Regjeringen ble valgt Reidar 
Lyseth. 

Trontalen og statsbudsjettet . 

I Trontalen, som ble lest i Stortinget 12 . januar, het 
det bl . a. : 

I den Økonomiske politikken ser Regjeringen det som sine 
viktigste oppgaver å opprettholde og trygge den fulle sys
selsetting , å redusere Wlderskuddet i vår betalingsbalanse 
overfor. utlandet,  og å opprettholde et rest iwlig stabilt 
nivå for priser og lØrminger. 

Regjeringen har tatt opp forhandlinger med de store or
ganisasjoner i arl> ei dsli vet og næringslivet for om mulig å 
nå fram til felles retningslinjer for de Økonomiske oppgjØr 
til våren. 

I samarbeid med banker og forsikringsselskaper vil lån
givningen bli begrenset med det formål å holde den Økono
miske aktiviteten innenf'or den ramme landet kan makte . 

Statsbudsjettet for 1956-57 er gjort opp meQ totalba
lanse . Overskuddet på driftsbudsjettet er stort nok til å 
dekke bevilgningene både til Statens anlegg og til avdrag 
på statsgjelden. 

Det vil bli foreslått en viss lempning i statsskatten . 
for personlige skattytere og i fon�skatten for 3elskaper. 
Det vil også bli fremmet forslag om nye reduksjonstabeller 
ved kommune skattelikningen. 

Bevilgningene til - samferdselsformål vil bli foreslått 
forhØyet. Ved den fortsatte utbygging av koMmUnikasjonene 
mener Regjeringen at det Wlder planleggingen er nØdvendig 
å se alle samferdselsbehov og samfe rdselsmidler i sammen
heng . 

Kraftutbyggingen vil bli gitt hØY priori tet , og bevilg-
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ningene vil bli foreslått Økt . Regjeringen vil legge fram 
forslag om finansiering og utbygging av Tokke kraftverk og 
en plan for bygging av overfØringslinjer mellom landsdelene . 

Det vil bli foretatt utvidede undersØkelser av malmfore
komster, særlig i Finnmark . 

Kings Bay gruver vil bli foreslått gjenoppbygget .  
Jordbruket vil bli foreslått utbygget etter de retnings

linjer som Regjeringen tidligere har lagt fram for Stor
tinget. Det vil bli foreslått Økte bevilgninger til jord
qyrking og stØtte til utvidelser og nybygging av driftsbyg
ninger. Arbeidet med et jordregister vil bli satt i verk .  

Skogreisingen i kyststrøkene vil bli fØrt videre . 
Innenfor rammen av investeringene i byggesektoren vil 

byer og distrikter som har stort udekket boligbehov, få 
priori tet .  For å redusere byggeomkostningene vil det bli 
satt i gang til tak for å fremme ras jonalisering av bygge
virksomheten, særlig nål? det gjelder boligbyggingen. 

Det vil bli lagt vekt på arbeidet med å bedre de Økono
miske vilkår i de svakt utbyggede distrikter. 

Regjeringen vil legge fram for S tortinget forslag om 
forsØrgertrygd. 

Regjeringen legger vekt på å finne fram til til tak som 
kan rasjonalisere og lette husmØdrenes arbeid. Det vil bli 
satt i gang undersØkelser med sikte på å klarlegge de bar
nerike familiers Økonomiske stilling. 

Regjeringen vil legge fram forslag om å styrke den vi
tenskapelige forskning og undervisning , bl . a� ved utbygging 
av Norges tekniske hØgskole og LærerhØgskolen i Trondheim 
og Haukeland sykehus i Bergen. 

Utbyggingen av de tekniske skoler og andre institusjoner 
for anvendt teknisk forskning vil bli fØrt vi dere . 

Stipendieordningen for skolegang og studium vil bli ut
bygget . 

Det vil bli lagt fram forslag om til tak for utdanning 
av de store ungdomskull , om utvidet husstellopplæring og 
proposisjon til lov om handelsundervisningen. 

ForsØksvirksomheten i skoleverket vil bli utbygget, sær
lig ned tanke på å utvide enhetsskolen til 9 år. 

Regjeringen vil legge fram for S tortinget proposisjon 
til ny lov om aksjeselskaper. Den vil også ta opp spØrsnit
let om arbeidernes og funksjonærenes i�lytelse i stØrre 
industribedrifter. 

Det vil bli satt fram proposis joner om en revisjon av 



arbeidervernloven og om å oppheve straffebestemmel sene i 
arbeidstvistlovens § 40. 
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Det vil bli lagt fram proposis jon for Stortinge t om opp
hevelse av lov av "24. juni 1938 som setter kvinner i en 
særstilling når det gjelder tilsetting i pre�teernbeter. 
Proposisjon til lov om friluftslivet vil bli lagt fram for 
Stortinget .  Det vil bli fremmet forslag om nyordning av 
tollvesenets sentraladministras jon . 

Statsbudsjettet , 

som ble lagt fram samti dig med trontalen var gjort opp med 
total balanse . Overskuddet på driftsbudsjettet _ var til
strekkelig til å dekke bevilgningene - til statens anlegg og 
avdrag på statsgjel den. Som nevnt i Trontalen, ble det 
foreslått en viss lemping i statsskatten for personlige 
skattytere , og i fondsskatten for sel skaper. Bevilgninge-

" ne til samferdselsformål ble foreslått betydelig forhØyet . 
Reg jeringen gikk også inn for Økte bevilgninger til kraft
utbygging og til jord<\Yrking , utvidel ser og nybygging av 
driftsbygninger i jordbruket .  På den sosiale sektor fore-

, slo Regjeringen en bevilgning til g jennomfØring av forsØr
gertrygden. 

Sluttsummen på statsbudsjettet utgjorde 4 975 mill . kr. 
eller 398 mill . kr . mer enn for 1955-56 . Driftsbudsjettet 
viste et overskudd på 620 mill . kr. mot 523 mill . k:r . i 
1955-56 . Skatteinntektene var beregnet å gå opp på grunn 
av skattyternes inntektsØking og overgangen til skatt av 
årets inntekt fra l .  januar 1957 . De Økte avgiftsinntek
tene ville i fØrste rekke fremkomme på grunn av den stigen
de omsetning av avgiftspliktige varer . 

Skattelettelsene berørte progresjons trinnene . FØrste 
progresjonstrinn for statsskatt - ble foreslått hevet fra 
12 000 kr. til 15 000 kr. , men de 2 nes te trinn ble satt 
til 7 500 kr. mot tidligere respektive 8 000 og 10 000 kr. 
Det ble lagt fram forslag om Øking av tilleggsavgiften på 
bensin. Elektrisitetsavgiften ble fore slått forhØyet . 

De totale utgifter til forsvaret var oppfØrt med ca. 900 
mill . kr. Buds je ttme ssig viste utgiftene til forsvaret en 
reduks jon på 38 mill . kr. sannnenliknet med budsjettet for 
1955/56 . I -Ilasjonalbudsjettet var forsvarets forbruk an
slått til 980 mill . kr. i kalenderåret 1956 , m:>t l 040 i 
kalenderåret 1955. 
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Retningslinjene f'or Regjeringens Økonomiske politikk 
1956 kan ellers oppsunnneres slik : 

Hensynet til utenriksØkonomien skulle f'ortsatt være av 
avgjØrende betydning f'or utf'ormingen av Regjeringens Øko
nomiske politikk . Ur..derskuddet på vare- og tjenestebalan
sen burde begrenses til 300 milLkr. For å oppnå dette , 
måtte den innenlandske etterspØrsel ikke stige f'or sterkt . 
Men restriktive tiltak burde i minst mulig grad gi seg ut
slag i produksjonen og sysselsettingen. Investeringsnivået 
- skip unntatt - skulle helst ligge lavere i 1956 enn i 
1955 . . En skulle konsentrere seg om investeringer som ga 
eller sparte valuta. 

I sin finanstale 16 . januar ut tal te f'inansministeren 
bl . a. : 

De forelØpige nasjonalregnskapstall f'or 1955 viser at 
den samlede produksjon steg ned nærmere 3 prosent . Indu
striproduksjonen Økte med om lag 4 prosent og elektrisitets
prodL:ksjonen med 5 prosent . Stigningen i det private f'or
bruk er anslått til vel 3 prosent , eller om lag som stig
ningen i produksjonen. 

Det ble i 1955 bygget ferdig om lag 33 000 boliger. Det 
er et par tusen færre enn i 1954. 

Nettotilveksten til handelsf'låten er f'orelØpig beregnet 
til 655 000 brt .  Det er en Øking på om lag 10 prosent på 
ett år. Maskinkapasiteten ved vannkraf'tverlcene Økte med 
om lag 570 000 kW . Det er den største tilvekst vi har hatt 
i et enkelt år. Til veksten var mer enn det ti dobbel te av 
gjeruiomsni ttet i de f'em siste f'Ørkrigsårene . 

For hele året 1955 kan underskuddet på vare- og tje:'1este
balansen f'orelØpig anslås til nærmere 700 mill . kroner. 
Dette er en bearing på om lag 300 mill . kroner fra 1954. 
Underskuddet på den samlede drif'tsbalanse f'or 1956 er såle
des anslått til 400 mill . kroner. 

De gode konjunkturf'orhold, sammen med de tilstrammings
tiltak som ble gjennomfØrt i 1955 , har f'Ørt til at vi ikke 
i den nærmeste tid står overf'or en akutt likviditetskrise 
i vår utenriksØkonomi . Men det e r  selvsagt ingen grunn til 
å slå seg til ro med det.  Når vi i en tid med så gode kon
junkturer som nå likevel har underskudd i vår utenriksØko
nomi , så skyldes det den al tf'or store innenlandske etter
spØrsel . Det er på dette område arbeidet f'ortsatt nå set
tes inn om vi skal f'å et trygt grunnlag f'or vår Økonomi . I 
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Det vil ikke være forsvarlig å regne ned at de nåværende 
gode konjunkturforhold skal vare . Erfaringene viser at 
omslag kan komme hurtig og i lØpet av kort tid forverre 
valutastillingen betydelig . 

En analyse av prodl.lksjonsn:ulighetene i de 'enkel te nærin
Ber viser at det skulle være mulig å Øke bruttonasjonalpro
duktet med om lag 3 , 5  prosent .  

Med den forutsatte produksjonsØking og de forutsetnin
ger nasjonalbudsjettet ellers bygger på ,  skulle det være 
plass for en mengdemessig Øking i det samlete private for
bruk på 3 prosent . 

Investeringene vil totalt sett bli store også i �956 , 
selv om det er forutsatt en nedgang på 2 , 5  prosent i for
hold til nivået i 1955 når skip og lager ikke �gnes med. 
Inklusi ve skip antar en at i�vesteringene i år vil bli li
ke store som i fjor. I bygg og anlegg er det regnet ned 
' en nedgang i investeringene på 4,4 pre sent .  

En kan regne me d  at de samlede lØnning3r ved inngangen 
til 1956 ligger minst 3 prosent hØyere enn gjennomsnittet 
for 1955. Når det gjelder de forestående tariffoppgjØr og 
prisforhandlingene for jordbruk og fiske , er det viktig å 
unngå en sterk�re oppgang i den innenlandske etterspØrsel 
enn det som det foreligger realØl�onomisk dekning for. Frem
for al t ml vi hindre en vekselvis oppgang i pri ser og lØn
ninger som kan undergrave vår konkurranseevne overfor ut
landet og svekke grunnlaget for en stabil Økonomisk: utvik
ling . 

En alminnelig forhØyelse av lØnnsni vået og det private 
forbruk vil umiddelbart rØre med seg Økt import , og , rØre 
til en forverring av betalingsbalansen overfor utlandet . 

I en situasjon med rull sysselsetti� er det en illu
sjon å tro at en kan Øke den samlede levestandard alene 
gjennom nominelle inntektsbedringer. 

Den samlede statsgjeld svarte i 1930 til 32 prosent av 
bruttonasjonalprodukt , i 1938 til 24 prosent, og i 1�55 
til ikke fullt 22 prosent . Ser en på renter og avdrag i 
rorhold til budsjettbalansen, var de 2 prosent i 1930 , 
14, 1  prosent i 1938 og 11 , 4  prosent i 1955 . 

Det er naturlig at mange synes at statsbudsjettene et
terhvert blir ror hØye og derfor spØr om staten i lengden 
kan makte så store utgifter. Til det .Kan jeg bare si at 
like så lett som det_ er å si rent i sin alminn�lighet at 
statsbudsjettene er ror hØye , like vanskelig kan det være 
å skjære ned på bevilgningene til de enkel te formål . 
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Endringer i rusdrikkloven. 

1 .  januar behandlet Odelstinget og Lagtinget regjerin
gens forslag om endringer i rusdrikkloven. Det ble ved
tatt at turist- og hØyfjellshoteller skulle kunne gis be
vilgning til skjenking av brennevin. Videre fikk rusdrikk
loven °en ny bestemmelse om at det skal være adgang til å 
skjenk� brennevin til sluttede selskaper på restauranter 
på lØrdager. Et forslag om adgang til servering av pils
nerøl i ekspresstog ble vedtatt i Odelstinget , ræn Lagtin
get forkastet forslaget . Odelstinget bØyet seg for Lag
tingets vedtak . 

Syketrygd for alle . 

r 1955 la Sosialdepartementet fram en proposisjon der 
det ble foreslått at syketrygden skulle gjØres obligato
risk for hele det norske folk . Inntil da hadde omtrent 
10 % stått utenfor trygden.  Det gjaldt særlig gamle og 
folk som av helbredshensyn ikke hadde kunnet komme ræd i 
trygdekassen. 

Loven ble behandlet i slutten av januar. Sosialkomi te
ens fonnann , Bondevik , karakteriserte den SOI:l en milepel 
i norsk sosialpolitikk . Både Odel stinget og Lagtinget ved
tok den nye loven enstemmig , bortsett fra en li ten dissens 
om premiefordelingen. E�ter den nye ordningen kan det be
tales sykepenger i inntil 52 uker. For alvorlige sykdom
mer som kreft , polioIl\Yeli tt, tuberkulose og kronisk ledd
gikt kan en få sykepenger opptil 104 uker. Det er også 
adgang til å innvilge sykepenger utover den�e tiden for de 
nevnte sykdoIIlJrer. 

Særbestemrælsen om kvinnelige prester opphevet.  

r 1938 ble det gitt en lov som ga adgang til å utnevne 
kvinner i geistlige embeter. Det ble imidlertid tatt med 
en spesiell bestemmelse om at kvinner ikke burdeo .. tilsettes 
i embeter hvor menighetsrådet av prinsipielle grunner ut
talte seg mot utnevnelsen. 

Spø�smålet om å få fjernet denne særbestemmelsen ble 
tatt opp av representanten Aase Lionæs i Stortinget i nov
ember 1955 . Utenriksminister Lange meddel te da at Regje
ringen ville foreslå at loven av 1938 ble forandret .  Sene
re ble saken forelagt biskopene . 1 av de 9 biskopene fra-
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rådet å oppheve særbestemmelsen om kvinners adgang til pres
teeuibeter, mens 2 gikk inn for Regjeringens standpunkt . 

Da Odelstinget behandlet saken i slutten av mai foreslo 
Askildsen (Kr. F . ) at saken skulle sendes tilbake til Regje
ringen for å forelegges menighetsrådene til uttalelse . 
Forslaget ble forkastet med 85 mot 20 steIIl!Ier. Et forslag 
fra hØirerepresentanten Bruu om å utsette saken ble forkas
tet mot 2t stemmer. Deretter ble lovforandringen vedtatt 
lWt 24 stemmer. 

Etter dette kan Norge ratifisere den internasjonale kon
vensjonen om kvinners politiske rettigheter. Etter denne 
konvensjonen skal kvinner på like linje med menn ha rett 
til å inneha offentlige verv og utfØre alle offentlige gjø
remll . 

OpplØsningsrett og folkeavstenming . 

SpØrsmålet om å innfØre adgang til å opplØse Stortinget 
mellom de ordinære valg og utskrive nyvalg , og spØrsmålet 
om å grunnlovfeste adgangen til folkeavstemninger om vik
tige spØrsmål har vært sterkt fremme i den offentlige dis
kusjon i årene etter krigen. Stortinget behandlet di sse 
2 spørsmålene på slutten av vårses jonen i fjor. Arbeider
partiets medlemmer i S tortingets utenriks- og konstitusjons
komite gikk imot forslaget om å innfØre opplØsningsrett . 
Det ble henvist til at vi nå har valg annethvert år, stor
tingsvalg eller komnn.mevalg . De mente det var fare for at 
adgangen til opplØsning av Stortinget ville kunne skape 
uro og usikkerhet i vårt parlamentariske styresett . I 
bestemte situasjoner kunne Stortinget bli utsatt for press 
utenfra. Flere valg tett innpå hverandre ville dessuten 
kunne skape valgtretthet. Erfaringene fra andre land ty
det heller ikke på at opplØsningsretten var noen heldig 
forfatningsmessig ordning. 

Mindretallet i utenrikskomiteen, d� borgerlige represen
tantene , mente at de t i mange situasjoner ville være hel
dig å utskrive nyvalg ,  særlig hvis det viste seg at det i 
en bestemt situasjon ikke var noe regjeringsQyktig fler
tall i nasjonalforsamlingen. 

Med hensyn til spørsmålet om rådgivende folkeavstenming 
pekte flertallet i utenrikskomiteen, Arbeiderpartiets re
presentanter,  på at man allerede hadde adgangen til å or
ganisere slike avstenminger. Stortinget kan, når det nR t-
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te Ønske det ,  legge et spØrsmål fram for· velgerne . Det 
skjedde bl . a. i 1�05 og i samband med spØrsmålet om opphØr 
av forbudet i tyveårene . Mindretallet i utenrikskomiteen 
mente at adgangen til: folkeavstemning burde grunnlovfestes .  
Men de presiserte at visse saker ikk!3 burde kunne overla
tes til slike avstemninger, f . eks . budsjettsaker , toll- og 
avgiftsspØrsmål 0b lØnnsspØrsmål . 

Stortinget f0rkastet både forslaget om opplØsningsrett 
og forslaget om rådgivende folkeavstemning . 

Pris- og lØnnsoppgjØret 1956 . 

I midten av desember 1955 hadde statsministeren og en 
del av Regjeringens Øvrige medlemmer et mØte ned represen
tanter for næringslivets og arbeidslivets organisasjoner 
for å drØfte den politikk en burde fØre under det store 
pris- og lØnnso�pgjøret 1956 . Det ble nedsatt et utvalg 
med finansm:i nister Mons Lid som formann og med represen
tanter for L .O . , Arbeidsgiverforeningen, Bondelaget og 
Norges Handelsstand. Utvalget skulle prøve å finne fram 
til et forslag til retnir�sl±njer for pris- eg lØnnsoppgjØ
ret .  Det lyktes imidlertid ikke å oppnå enighet i utval
get . FinansIDirri_steren gikk inn for prolongasjon for å be
vare et stabilt prisnivå . Hvis prolongasjonsiinjen ble 
valgt , ville Regjeringen unnlate å skjære ned subsidiene . 
Men hverken jordbrukets eller lØnnstakernes organisasjoner 
var villige til å binde seg til en slik linje . 

Den 3 .  mars la så fin'illsministeren fram fØlgende erklæ
ring på vegne av Regjeringen. 

Forutsatt at oppgjØrene kan avsluttes innenfor en ramme 
som ikke fØrer til større indeksvirkning enn 2 poeng for 
jordbruksprisene og 1 , 5  poeng for lØnnsoppgjØret er Regje
ringen villig til å begrense nedsettelsen av prissubsidiene 
til en indeksvirkning på 2 poeng . Under forutsetning av 
et oppgjør etter disse retningslinjer og at de næringsdri
vende ikke går til andre prisforhØyelEer enn de som er ab
solutt nØdvendige som resultat av oppgjØre t ,  kan en regne 
med at levekostnadsindeksen etter hvert vil komme til å 
ligge omkring ljO poeng. 

I samsvar med dette forslag ble subsidiene med virkning 
fra 20. mars opphevet for kaffe , sukker og margarinstoffer 
oe subsidiene til brødmel ble redusert . Indeksvirlcningen 
var beregnet til 1 , 7  poeng. 
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De!l 19 . april ble det etter forutgående forhandlinger 
underskrevet en ny jordbruksavtale .  Avtalen ble på Regje
ringens vegne undertegnet av statsråd Bråthen. De to an
dre partene var Bondelaget og Småbrukarlaget.  

Etter avtalen ble maksimalprisene for melk og melkepro
dukter hevet , således konsummelk med 9 , 5  Øre pr. liter og 
35 prosent fl;I!te med 95 Øre pr. li ter. SmØrprisen ble he
vet med kr. 1 , 00 pr. kg og ost gjennomsnittlig med kr. 1 , 16 
pr. kg . Prispåleggene ble gjennomfØrt fra og med 23 . ap
ril . Da som nevnt Regjeringen hadde gitt forhåndslØfte om 
at de nye priser for melkeproduktene skulle få virlcning 
fra 1 .  mars , nåtte differansen fram til 23 . april bevilges 
ved s catsmidler. 

I henhold til avtalen ble det opprettet et fond til sik
ring og avsetning av jordbruksvarer. Fondet er forutsatt 
tilfØrt 23 mill . kroner pr. år i avtaletiden. Videre be
stemmer avtalen at det skal avsettes et- fond som skal gi 
tilskott til nybygg og ombygging av driftsbygninger i jord
bruket.  hndelig har avtalen besbmmelser om at kraftfor
rasjoneringen oppheves og at det i stedet blir gjennomført 
en ny kraftforordning JIlE;d et rabattsystem som bygger på re
fusjoner for begrensede kvantur.l kraftfor pr. dyr og bruk . 

Al t i alt er det antatt at jordbruksavtalen ville til
fØre bØndene Økte inntekter på vel 150 mill . kroner årlig. 

I en redegjØrelse som finansministeren ga Stortinget 
19 . april fremholdt han meget sterkt at jordbrukernes , ar
beidernes og funksjonærenes organisasjoner selv måtte fØle 
ansvar for den pris- og l ø nnspol i tikk de fØrte . Disse or
ganisasjoner har i vår tid så stor innflytelse at de ikke 
kan skyve ansvaret over på Stortinget og Regjeringen. Men 
Regjeringen hadde selvsagt plikt til å sØkE" å rette på tin
gene så godt som råd var. .Men det kunre skje ting som ik
ke lot seg rette opp uten gjennom bitter og dyrekjØpt er
faring. 

I lØpet av vårsesjonen ble Regjeringens Økonomiske poli
tikk to gange-r gjenstand for et  bredt ordskifte i Stortin
get - fØrste gang i begynnelsen av februar, annen gang i 
slutten av mai .  Opposisjonens kri tikk konsentrerte seg 
fØrst og fremst om "Regjeringens manglende evne " til å hin
dre en inflasjonsartet utvikling . 

Under ordskif�et i slutten av mai var tonen i innlegge-
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ne fra de borgerlige partiers representanter relativt for
sildig . En av grunnene til dette var at en da regnet med 
at det store pris- og lØnnsoppgjøret ville forlØpe uten 
omfattende arbeidskonflikter. Dessuten var det i fØrste 
kvartal 1956 et overskudd på Norges drift sbalanse med ut
landet.  

I lØpet av april og mai vedtok partene i innenriksfar
ten, i tekstilindustrien og i �erkste dsindustrien nye ta
riffavtaler. Det ble også underskrevet nye avtaler for 
18 000 arbei dere og funksjonærer i 400 av lande ts komn:nmer. 
De rmed var de store linjene for vårens og sommerens lØnns
oppgjør trukket opp . De etterfØlgende oppg jør fulgte i 
grove trekk de t  opplegget som var gjort g jennom avtalen 
for verkstedsindustrien. Helt uten konflikter ble tariff
oppg jøret ;.Likevel ikke . Det ble konflikt både i papirin
dustrien og i byggefaget .  En betydelig del av produksjons
tapet ble imidlertid utlignet ved at ferien ble tatt �ns 
konflikten var�e . 

Etter beregninger som ble foretatt så det ut til at 
lØnnstilJ eggene i gjennomsnitt lå på mellom 20 og 21 Ø re  
pr. time i bedrifter tilsluttet Norsk Arbeidsgiverforening . 

Regjeringens reduks jon av sub si diene ,  den nye prisavta
len for jordbruket og de nye tariffavtalene gjorde at in
deksen i juli kom opp i 151 poeng . Regjeringen fant det 
da nØdvendig å treffe en del midlertidige til tak for å 
bremse på pri sstigningen. Blant anne t  ble melkesub sidiene 
Økt IOOd 33 mill . kroner. Det resulterte i at prisen på 
melk ble redusert med 8 Øre pr. li ter. Utslaget på leve
kostnadsindeksen var 0,8  poeng . Noen mneder tidligere 
var det gjennomfØrt prisstopp for alle konkurransereguler
te pri ser og elektri sk kraft . Prisstoppbestemrnelsen for 
elektrisk kraft ble opphevet igjen fra l .  oktober .  

Langtidsprogrammet . 

Regjeringens langtidsprogram for årene 1954-57 ble be
rørt under finansordskiftet .i slutten av mai .  F:Lere tale
re fra opposis jonen ga uttrykk for at Regjeringen hadde 
gi tt opp å g jennomfØre programme t .  Statsministeren svarte 
me d  å gi en omfattende redeg jØrelse , som viste at Norge , 
både me d  hensyn til produks jonsutviklingen og oppgangen i 
levestandarden , lå forut for programmets mlsetting . For 
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industriens vedkommende var det i lØpet av 2 år gjennom
fØrt en produksjonsØking som programmet stil te opp som nål 
for hele 4-årsperioden. Elektrisitetsutbyggingen hadde 
forlØpet hurtigere enn forutsatt • .  Boligreisingen lå like
lede s  klart forut for programmet .  l"or skipsfartens vedkom
mende hadde en allerede nådd det mU som var satt for hele 
4-årsperioden. Produksjonsutviklingen i jordbruk og skog
bruk lå også godt an. Veibyggingen lå praktisk talt på 
hØyde red de nål som var satt opp . På et par områder nå t
te en regne med at målene ikke ville bli nådd, bl . a . på 
den kulturelle og sosiale sektor. 

Den nye kommuneinndelingen . 

Henimot halvparten av Norges landkoIIlIID.lIler har i dag mindre 
enn 2 000 innbyggere , og ne sten 2/3 har mindre enn 3 000 
innbyggere . Både den såkalte Schei-komite , som avga sin 
innstilling i 1951 , ,og Komrrnmaldepartementet ,  er av den 
oppfatning at dersom en kommune i vår moderne tid skal kla
re å finansiere sine viktigste gjØremål , bØr den ha i 
hvert fall 2 500-3 000 innbyggere .  I februar 1955 fremmet 
derfor Korrammaldepartementet en p roposi sjon om de prinsi 
pielle retn:i,ngslinjer for en ny kommunal inndeling me d  sik
te på å skape større og Økonomisk mer bærekraftige enheter. 

Den alminnelige regel ved revi sjon av kommunegrenser 
var tidligere at alle spØrsmål av denne art skulle avg jø
res av S tortinget når det oppsto uenighet mellom Regjerin
gen og en av de kommuner som ble berØrt av �guleringen. 
Denne lovregel tok bare sikte på enkeltvise reguleringer 
av kommunegrenser. Den var, etter departementets oppfat
ning , ikke egnet til å mØ te de problemer som vil reise seg 
i samband red en omfattende generell revisjon av den kom
munale inndeling . En slik generell olll0rganisering av kom
II1Wlene krevet en ny lov som ga Regje ringen litt friere 
hender. Ellers ville reformen ta alt for lang tid. Mange 
kommuner ville bli hemmet i sine disposis joner. De ville 
ikke kunne vi te om de skulle planlegge sin virksomhet som 
om de bare hadde sin egen ko1Illl'D..lDe å ta hensyn til , eller 
om de skulle regne med at oppgavene snart ville bli lØst i 
fellesskap me d  en annen kommune . 

Under debatten om denne saken i Stortinget erlclærte re
presentanter for alle partier seg prinsipiel t enig i at 
det var behov for en ny kommuneinndeling . Men det ble fra 
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borgerlige partiers representanter understreket at Re
gjeringen g jorde de tte problemet større enn de t var og at 
den ikke tok tilstrekkelig hensyn til de lokale , tradi s jo
nelle og fØlelsesmessige momeuter i saken. De pekte på at 
det var flere sm kommuner som greidde seg meget bra. Stør
re kommunale enheter kunne svekke innbyggernes direkte in
teresse i den kommunale styre og stell . 

HØyres og Bondepartiets representanter i Stortinget men
te at det ikke var noen grunn til å vedta særlige lovreg
ler for å gjennomfØre den nye kommuneinndelingen. De hev
det det måtte være tilstrekkelig med den gaml� loven som 
gir Stortinget adgang til å fatte den endelige beslutning 
hver gang det er uenighet mellom Regjeringen og en kommune 
som er berØrt av omregulering. 

. 

Arbeiderpartiets representanter gikk i likhet me d  depar
tementet inn for at Stortinget på forhånd skulle trekke opp 
de prinsipielle retningslinjer f'or revis jon av den koIIlIJD.lIla
le inndeling . Scl1.ei-komi teen skulle så utarbeide forslag 
for de enkel te omreguleringer. Komiteen ville i sitt ar
beid være bundet av de retningslinjer som Stortinget hadde 
vedtatt . Hvis da komiteen enstemmig eller mot hØyst 2 
stemmer gikk inn for en omregulering , �e Regjeringen 
ha adgang til å avgjøre saken, selv om en av de berØrte 
kommuner hadde uttalt seg lWt refonæn. Arbeiderpartiets 
talere i debatten understreket at i slike tilfelle kunne 
en gå ut fra at avgjØrelsen likevel kom til å falle sammen 
med den oppfatning Stortinget hadde . På denne nåten vil le 
en kunne spare atskillig tid. 

Det ble også pekt på at en liknende reform var gjennom
fØrt på denne nåten i Sverige . NormalstØrrelsen for eJl 
kommune ble i Sverige satt til 3 000 irmbyggere . FØr re
formen ble g jennomflllrt var det stor uenighe t .  I dag er det 
bare ro om saken og mange mener at en burde gått enda len
ger og skapt enda større kommuner. Tallet på kOIllIJUlller var 
i Sverige for noen år si den 2281 . Etter reforræn trådte i 
kraft pr. 1 .  januar 1952 er antallet redusert til 82l . 

Venstre og Kr . Folkeparti inntok et mellomstandpunkt 
mellom Arbeiderpartie t ,  og HØyre og Bondepartiet .  Dette 
IOOllomforslaget gikk ut på at Regjeringen bare skulle ha 
adgang til å beslutte sammenslutning av ko�er og regu
lering av kommunegrensen hvis det ikke var mer enn en av 
Schei-komi teens medlennner som var enig med den kommune som 
motsatte seg en regulering . 
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Suez-kri sen og folkerei sningen i Ungarn. 

Like e tter at Stortinget var trådt sammen i hØstses jonen, 
ga utenriksminister Lange en redegjØrelse for Suez-konflik
ten ,  slik den lå an e tter at den egyptiske regjering 26 . 
juli hadde besluttet å nasjonalisere Suez-selskapet .  Han 
understreket at den norske Regjering hele tiden hadde hatt 
for øye at denne saken burde lØse s  innenfor De forente Na
sjoner. Men den hadde også funnet det naturlig å samrå 
seg spe sielt ned de nasjoner som hadde særlig store inte
resser for en fri gjennomfart i Suez . En tid senere avga 
utenriks- og konstitus jonskomiteen innstilling om Reg jerin
gens forslag om at Norge skulle gå ne d  i Suez-trafikante
nes organisas jon. Inns tillingen ble vedtatt mot kommunis
tenes s temræ . 

Etter at Israel var rykket inn i Egypt , og rens hendin
gene i Polen og Ungarn var under utvikling , ga utenriks
ministeren Stortinget en ny redegjØrelse for begivenhete
nes gang og Norges stilling . Han understreket at Israels 
regjering hadde tatt på seg et tungt ansvar og at si tuasjo
nen var blitt ytterligere forverret ve d  at Storbritannia 
og Frankrike var i ferd med å gjennomfØre en reokkupasjon 

. 'av Suez-kanalen. Han pekte på at de to si stnevnte maktene 
var gått til denne aksjon på egen hånd uten å avvente den 
videre behandling i FN og uten noen fullmakt av noen inter
nasjonal instans . Me d  hensyn til hendingene i Ungarn ,  ut
tal te han Ønsket om at det nåtte lykkes å skape en regje
ring som var representativ for det ungarske folk . 

En uke senere nåtte utenriksministeren igjen holrre en 
redegjØrelse for Stortinget .  Han pekte da på at kravet 
fra en overveldende verdensopinion hadde hatt sin virkning 
på de krigfØrende i Midt-Østen. Han håpet at det samme 
nå tte bli tilfelle for Ungarns vedkommende . Vi gjengir e t  
par avsnitt av utenriksministerens tale : 

Mens hele verden gledet seg over at det ungarske folk 
nå. syntes å gå rot en fremti d ne d  større frihe t og uavhen
gighet , kom det fredag 2 . november plutselig og overraci{
ende meldinger om at Sovje t-Samveldet sendte nye troppe
styrker inn i Ungarn .  Statsminister Nagy protesterte over
for Sovjet-Samveldet . S amtidig oppsa Ungarn Warszawa-pak
ten og proklamerte landets nØytrali tet .  Regjeringen ret
tet en telegrafisk appell til generalsekretær HammarskjØl d 
om å fØre på dagsordenen for FN '  s hovedforsamling sp Ø rsmå -



let om Ungarns nøytral i tet ,  og en anmodning til de fire 
stormakter om å garantere denne nØytrali tet . 

Den sovjetiske intervensjonen i Ungarn er ikke bare en 
dyp renneskelig og nasjonal tragedie for det ungarske 
folk . Den er et åpent og alvorlig brudd på prinsippene i 
pakten for De forente Nas joner, og den har re d  ett slag 
skjerpet de internas jonale IWtse tningene i vår verdensdel 
i farlig grad. 

I den nye situasjonen som den væpnede sovjetiske inter
vens jonen har skapt ,  kan vi bare rette en inr!trengende ap 
pell til Sovjet-Samvel det om ikke å tvinge det ulykkelige 
ungarske folk inn under et nytt terrorvelde .  

Fra norsk si de erk jenner vi Sovjet-Samveldetd Ønske om 
og behov for sikkerhe t. Men vi kan aldri anerkjenne at 
dette Ønske berettiger til intervensjon i et lite land i 
strid med dette lands vil je . Hele det norske folk fulgte 
Ungarns frihetskamp red varm sympati og beunarl "1g .  Vi 
legger ikke skjul på vår forferdelse over at Sovjet-Sam
veldet med væpnet makt tvinger i kne et folk som har gi tt 
så heltemodig bevis for sin vilje til frihet og uavhengig
het . 

Vi tror både Sovjet-Samveldet og verden ville være 
tjent me d  at de øst-europeiske s tater ordnet sitt forhold 
til Sovjet-Samveldet i full frihet .  En sovjetisk politikk 
etter disse linjer burde kunne åpne muligheter for en lØs
ning av Europas sikkerhetsproblemer generelt , innbefattet 
en lØsning av elet tyske problem. 

Om situasjonen i Mi dt-Østen uttalte utenriksmini steren 
bl . ao : 

Presi dent Nassers utfordring til den Øvrige verden med 
nasjonaliseringen av Suez-kanalselskapet ,  skjerpet krisen 
i Midt-østen. Men etter de f'orhandlinger som kom i stand 
mellom de viktigste skipsfartsnasjonene i verden og etter 
behandlingen i Sikkerhetsrådet,  hadde vi berettiget håp 
om at konflikten om bruken av kanalen skulle kunne bileg
ges på en nåte som alle parter kunne godta. 

Etter norsk oppfatning gjorde våre briti ske og franske 
venner ved å ta seg selv til rette , b are galt verre . Vårt 
land, me d  sterke interesser kxvttet til skipsfarten og 
denne d  til den frie gjennomfart i Suez-kanalen, har under 
hele Suezkrisens utvikling siden presi dent Nassers nas jo
naliseringskup 26 . juli konsekvent IOOtsatt seg tanken om 



å sikre fri trafikk gjennom kanalen med våpen i hånd. Is
raels angrep TOClt Egypt medfØrte ikke noen endring i Cl:enne 
holdning . 

Etter vårt syn er det innenfor og gjennom . De forente 
Nas joner kreftene nå settes inn for å stanse :Krigshandlin
ger og bilegge de konflikter som har fremkal t dem. Like 
meget som en innsats gjennom organisasjonen kan styrke FN ,  
like meget kan e n  aksjon utenfor FN svekke tilliten til 
verdensorganisasjonen og skape splittelse mellom landene i 
en tid da samhold er det som trenges . 

Når alt konuner til alt , er de moralske prinsipper for 
samli vet mellom statene en levende malet i det mellomfolke
lige samkvem. Det et l and kan vinne i Øyeblikkelie:;e for
deler ved å sette seg ut over disse prinsipper , det vil det 
likevel tape i det lange lØp - i good\'.d.ll , i anseelse , i 

. innflytelse i nas jonenes rådslagninger. La oss håpe at 
alle medlemsland i FN vil handle ut fra denne erkjennelsen 
under de videre forsØk på å lØ se den krise vi står oppe i .  

Utenriksmini sterens redeg jØrelse ble debattert i Stor
tinget noen dager senere . Fra alle de større partier frem
kom det meget sterk anerkjennelse av norsk utenrikspolitikk 
under d3n spente situasjon . Til og med LØvlien brukte en 
mer moderat tone enn vanlig og forsØkte seg med en forsik
tig avstandtagen fra den russiske intervensjon i Ungarn . 

I lØpet av de fØlgende uker behandlet S tortinget to 
ganger spØrsmåle t om å sende norske styrker som FN -tropper 
til Suez-området . Sakene ble behandlet usedvanlig raskt. 
Proposisjonene ble lagt fram om TOClrgenen , i lØpet av dagen 
b+e de behandlet av en forsterket utenrikskomi te og fØr 
Stortinget tok middagspause , var innstillingene enstemmig 
bifal t .  

Nesten like fort behandlet Stortinget to proposis joner 
om bevilgninger til hjelp for ungarske flyktninger på hen
holdsvis 500 000 og l million kroner. 

Leveringsstreiken i jordbruket .  

Kort etter at jordbruksavtalen var undertegnet ba Bon
delaget og Småbrukarlaget om forhandlinger med Regjeringen 
om forhØyelse av pri sen på storfekjØtt . Regjeringen tok 
standpunkt til saken i slutten av september og me ddel te 
da at den ikke ktmne gå med på noen forhØyelse . De to 
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jordbruksorganisasjonene svarte med å erklære leverings
streik . 

I midten av oktober ble saken tatt opp i Stortinget 
gjennom en interpellasjon fra bonderepresentanten Leirfall . 
Interpellanten hevdet at Regjeringens avgjØrelse var i 
strid med forutsetningene for jordbruksavtalen og at pri
sen på storfekjØtt lå på et urimelig lavt nivå i forhold 
til produksjonsomkostningene . Hall foreslo at Stortinget 
skulle be Regjeringen straks å gjøre om sin beslutning . 

LØnns- og prisrninisteren sa i sitt svar at den nye jord
bruksavtalen bare inneholdt en bestemmel se om at avtalen 
ikke skulle være til hinder for "vanlige og rimelige se
songsvingninger på jordbruksvarer" . Han henviste til at 
det i de senere år ikke hadde vært sesongsvingninger for 
storfekjØtt . Andere talere understreket at det ikke ville 
være naturlig å forhØye prisene tidlig på hØsten, da til
fØrslene var særlig store . 

Statsråd Bråthen gjorde oppmerksom på at han oppfattet 
Leirfalls forslag som et . mistillitsforslag . 

Småbrukarlagets formann , stortingsmann Peder Jacobsen, 
fremmet forslag om at Regjeringen snarest mulig skulle ta 
opp spØrsmålet om forhØyelse av prisen på storfekjØtt til 
fornyet overveielse . Fonnannen i Venstres gruppe , RØise
land, foreslo at både Leirfalls og Peder Jacobsens forslag 
skulle utlegges til behandling på et senere mØte . 

Ved voteringen ble Røiselands forslag forkastet med 70 
mot 69 stdmmer. To medlemmer av Arbeiderpartiets stor
tingsgruppe ,  som samtidig var medlemmer av Sm1brukarlagets 
styre - Peder Jacobsen og Oscar Lindberget - stemte for 
RØiselands forslag . 

Leirfalls forslag ble forkastet med 75 not 65 stemmer. 
Deretter ble Peder Jacobsens forslag enste�g oversendt 
Regjeringen, dvs.  at Stortinget ikke tok noe standpunkt 
til realiteten i forslaget .  

Ny lov om arbeidervern. 

I midten av november behandlet Odelstinget og Lagtinget 
Regjeringens forslag om en ny lov om arbeidervern. Den 
viktigste nyskapning i denne loven er at den bestennner at 
arbeidstiden i heJ kontinuerlig skiftarbeid skal reduseres 
fra 45Y2 til 42 timer uken. Denne bestemmelse trer i kraft 
3 .  februar 1957 . 
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Loven bestemmer ellers at heretter skal den offentlige 
foryal tning også omfattes av arbeidervernloven. Dessuten 
blir det gjennomfØrt nye bestemmelser for bedriftslegeord
ning og vernearbeid ved bedriftene , særlige bestemmelser 
for barn og ungdom, blant annet når det gjelder nattarbeid, ' 
og nye regler for vern mot usaklig oppsigelse . Dette var 
et av de få punkter det var dissens om under behandlingen 
av lovforslaget .  Re sul tatet ble at en arbeidsgiver kan 
dØmmes til å ta inn igjen en arbeider som er usaklig opp
sag t ,  dersom han etter sitt fylte 20 år har minst to års 
sammenhengende tjenestetid i bedriften. 

I loven er det også en bestemmelse om plikt for kvinner 
til fravær i seks uker etter fØdsel . Denne bestemmelse 
hadde en rekke kvinneorganisasjoner gått imot og det ble 
under behandlingen hevdet fra forskjellige hold at plj,kt 
burde erstattes med rett . Det var imidlertid nØdvendig å 
bruke uttrykket plikt for at Norge skulle kunne ratifisere 
en internasjonal konvensjon om mØdrevern. 

HØires representanter stemte i mot denne bestemmelsen. 

Jesui te rp aragrafen opphevet . 

I november behandlet Stortinget også forslaget om å 
oppheve den såkalte Il Jesui te rp aragrafIl • I Grunnlovens pa
ragraf 2 har det hittil stått at Il jesui ter nå ikke tåles Il • 
Det ble en meget langvarig og interessant debatt om saken. 
Det var atskillig spenning foran voteringen, idet ' det kre- . 
ves 2/3 flertall for å få opphevet en grunnlovsbestemmelse . 
Det var utenrikskomiteen som la fram innstillingen, og der 
hadde 3 gruppefØrere - Hambro , Vatnaland og Wikborg - gått 
inn for at grunnlovens paragraf 2 skulle være uforandret. 
Ved voteringen ble likevel flertallets forslag vedtatt med 
III mot 31 stemmer. Av Arbeiderpartiet var det bare Jør
gensen, Vest-Agder, som stemte med mindretallet . 

LØnnsregulering for offentlige tjenestemenn. 

Forslaget om ny lØnnsregulering for offentlige tjeneste
menn ble enstemmig vedtatt av Stortinget 8 . desember. Det 
var på forhånd vedtatt av tjenes.temennene • Det innebar en 
lØnnsØkning på 4, 5 prosent·, og inni'Ører dessuten et spe
siel t avansements tillegg . U tgiftene til lØnnsreguleringen 
er beregnet til 97 mill . kroner. 
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Stortingsrepresentantenes og statsrådenes pensjoner �or-
��. 

Etter innstilling fra Stortingets Presidentskap er det 
vedtatt nye lovbestemmelser om stortingsrepresentanters og 
statsråders pensjoner. Innstillingen ble utarbeidet i sam
råd med statsministeren og sosialministeren. 

Etter de bestemmelser som hittil har gjeldt , har laves
te og hØyeste pensjon for stortingspresentanter vært hen
hol�svis 2 400 kroner og 6 000 kroner. Til dette kommer 
dyrtidstillegg . Pens jonsberettiget har i alminnelighet 
bare vært stortingsmenn med minst 8 års " tjeneste " .  Enke
ne e tter avdØde stortingsmenn har fått 60 prosent av det 
belØp deres ektefeller var berettiget til . 

Etter den nye ordningen fastsettes pensjonene på grunn
lag av den �aste årlige godtgjØrelse , for ti den 12 000 kro
ner og ytes med 60 prosent av dette belØp til den som har 
deltatt i åtte ordentlige storting. Prosentsatsen Øker me d  
fem for hvert ordentlige storting utover åtte som vedkom
mende representant har deltatt i ,  men den Økes ikke ut over 
20 stortingssamlinger. Laveste alderspensjon blir etter 
dette 7 200 kroner og hØyeste 14 400 kroner. 

Loven innfØrer plikt �or stortingsrepresentanter til å 
betale pens jonsinnskudd med ti prosent av den til enhver 
tid gjeldende faste godtgjØrelse . Det blir �or tiden 
l 200 kroner pr. år. 

For statsråder �astsettes pensjonen på grunnlag av den 
til enhver tid faste årlige godtgjØrelse med fradrag av 
pensjonsinnskudd og ytes re d  45 prosent av dette belØp til 
statsråder som har tre års tjenestetid. For hvert år ut 
over tre Økes prosentsatsen med fem. 

Endringer i de "Castbergske barnelover" . 

Våren 1956 fremIOOt Regjeringen i e t  og samne statsråd 
hele 6 odelstingsproposisjoner som samlet representerer en 
betydningsfull utbygging av de såkal te '�arnelovene" fra 
1905 • .  De tar sikte på en ytterligere sikring av barnas 
Økonomiske og rettslige stilling . De to viktigste av de 
nye reformene er forslaget til lov om forsØrgert�gd og 
lovforslaget om forskottering av oppfostringsbidrag . Av 
tekniske grunner ble disse to proposisjonene ikke behandlet 
av Stortinget i hØst . Derimot behandlet Odelstinget og Lag
tinget nye lover om barn i ekteskap , om barn utenf'or ekte
skap og om adop sjon. 



Ny arb eidsordning i Stortinget . 

I lØpet av hØsten vedtok Stortin.:;et en omlegning av sin 
arbeidsordning. Etter det nye reglementet skal fi nansmi
ni steren holde sin budsjett-tale l. mars og samtidig vil da 
statsbudsjettet bli lagt fram. Tidligere skjedde dette et 
par dager etter at Stortinget w.r trådt samnen i midten av 
januar. Meningen med den nye ordningen er at en skal kon
sentrere budsjett-behandlingen til omlag 3Y2 måned. Nasjo
nalb udsjettet blir likevel som vanlig lagt fram. ved årets 
begynnelse. 

Andre saker. 

Stortinget har behandlet en rekke viktige SPØrsmU og 
vi nevner her endel av dem. 

Utbygging og finansiering av Tokke kraftanlegg. 
Lov om endring i lov om regul ering av leie for husro m. 
Endring i arbeidstvistloven og lov om organisasjonsrett 
for arbeidsledere i private bedrifter. 
Melding om inves te ri nger i jernbanesektoren i årene 
framover. 
�ov om aldersgrense for offentlige tjenestemenn. 
Midlertidig lov om sivil tjenesteplikt for tannleger. 
Lov om avgift- på offentl ig framfØring av utØvende kunst
neres prestasjoner. 

Beretninger fra andre organisas jonsledd 

Kvinnebevegelsen 
Kvinnesekretari atet 

har hatt fØlgende samne nsetni ng: 
Rakel Seweriin, formann, Aase Bjerldlol t ,  nestformann, 

Eva Friis Christensen, Vally BrØnich, Konstanse Johansen, 
Borghild Berglund, Ruth Myhre og Magnhil d  Hagelia. 

Varamenn: Klara Eriksen, Minda Pettersen, SynnØve Olsen. 
Sentralstyrets representant : Martin Trann:æl med Frank 

Andersen som varamann. 
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Kvinnesekretariatets representant i partiets sentralsty
re :  Rakel Seweriin ned Aase Bjerkhol t som varamarm . 

Rakel Seweriin har vært nedlem av partiets agi tasjons
utvalg . 

Fra Landsorganisasjonens Kvinnenemnd har mØtt Ester Sa
muelson og siden 31 . januar Ragna Karlsen med Hilda Ander
son som varamann . Fra Kvinnesekretariatet har Rakel Sewe
riin 1.1Øtt i LO 's Kvinnenemnd. 

Kvinnesekretariatet har -holdt 10 møter, l møte med 
DNAs kvinner i Stortinget ,  representanter f'or LO ' s kvinne
nemnd og AUF og drøf'tet organisasjons- og agitasjonsarbeid,  
l møte med de samme deltakere og dertil represen�anter f'or 
Norsk Folkehjelp og Norsk Folkef'erie , hvor bl. a.  Husmorf'e
rie- og f'eriespØrsmål ble drøf'tet og bestemrælsen om bar
selsf'ri i den nye Arbeidervernlov. 

Kvinnesekretariatets kontor. 

Rakel Sev�riin har hett ledelsen av Kvinnesekretaria
tets kontor.  Hun har arbeidet halv dag i den tiden Stor
t� nget er saJluet og ellers hel dag ved kontoret.  

Elsa Rastad har vært redaktør f'or "Arbeiderkvinnen" . 
Til Kvinnesekretariatet og "Arbeiderkvinnen" har også. 

vært knyttet l kontordame på hel dag og l på halv dag . 
Randi Fossum har hatt deltidsarbeid ved kontoret . 

Fra l .  januar 1957 har sentralstyret tilsatt Gerd Hagen 
som sekretær f'or kvinnebevegelsen. 

Tillitskvinnekonf'eranse 

ble holdt 19 . og 20 . f'ebruar. Til stede var 24 represen
tanter f'ra alle distrikter unntatt Østf'old, Hedmark og 
Nord-Helgeland. Som gjester mØtte representanter f'or LO 's  
kvinnenemnd, AUF og DNAs kvinner på Stortinget . 

Konsul tativ statsråd Aas� Bjerkhol t innledet om "For
bruker og f'amiliespØrsnål " .  

Rakel Seweriin innledet om "Hjemmesykepleie , hjenunehjelp 
o . l . " En var enig om at våre kvinneavdelinger skulle gå 
inn f'or å f'å hjemmehjelp f'or eldre og andre f'orrær f'or 
hjemmehjelp ( eller nabohjelp ) . 

Rolf' Hof'Iro ga en "Orientering om utbygging av samfunns
hus" . 

Av l 120 organisasjoner som er ned i samf'unnshusbeve
gelsen,  er 219 kvinneorganisasjoner, herav 55 Sanitetsf'o-
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reninger, 46 husmorlag , 31 arbeiderkvinnelag ,  27 helselag , 
21 bondekvirmelag ,  20 RØde Kors . StØnad gis av tippemidler 
og statsbevilgninger. 

Etter irmledning av Rakel Seweriin om "Organisasjonsar
beide " ble en enig om å gå inn for å styrke organisasjons
arbeidet , få nye lag og medlemmer til partiet i tida fram 
til Stortingsvalget .  

"Arbeiderlcvirmen" arrangerte fest om kvelden for del ta
kerne og kommisjonærer fra O slo og nærmeste distrikter. 
Husflidskonsulent fru Faleide Rutlin kåserte om "Vi titter 
på. våre broderier" og viste utstilling av broderier. John 
Berg , Opplysningsforbundet viste filmstrips . Jubileumspro
gram til 1 .  mai om Fernanda Nissen ble oppfØrt . Til utlod
ning var mottatt gevinster fra medlenuner av LO ' s Kvirme
nemnd. 

Ågitasjon. 

Partiets sentralstyre har stilt kr. 5 000 til disposi-
sjon for agitasjon i kvinnebevegelsen. FØlgende agi tasjons-
turneer er gjennomfØrt : 

Lofoten Ragna Karlsen holdt 4 møter 
Sogn og Fjordane Hal di s Tjernsberg " 9 " 

Sunnmøre Haldis Tjernsberg fl 9 " 

NordmØte Borghild Lie " 13 fl 

Hordaland Jenny Lund " 9 " 

Ve s t-finnma.rlc Rakel Seweriin " 8 fl 

Buskerud Aase Lionæs " l fl 

Astrid Skare " l Il 

Signe Bråthen " l fl 

Magnhild Hagelia " l fl 

Gudbrandsdal Margi t Frydenlund 
Haugstulen har besØkt 15 steder 

Vest-Oppland Erika Berntsen og 
Borghild Lie har " 5 fl 

Aust-Agder Lilly Wal vik Il 14 f l  

lrm-TrØndelag Karen Sal thanuner " 14 " 

Romsdal Borghild Lie " 8 " 
Telemarlc Vally BØrnich Il 5 " 
Østfold Magnhild Hagelia " l " 

Nord-Troms er bevilget kr. 200 som tilskott . 
Til Nord-Norges Arbeiderkvinnekonferanse i Narvik bevil-
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get partiets ser-tralstyre kr. 750 som rei setilskott til 
del takerne • 

Nye kvirmeavdelinger. 

Vestf'old 
" 

Oslo 
Lof'oten 

gjenopptatt 

Sogn og Fjordane 

NordmØre 

Gudb rands dal 
Buskerud 
Vest-Finnmarlc 

SØr-Troms 

Bekkestranda 
Våle 
Sinsen Husmorgruppe av DNA 
Borge 
Gravdal 
MålØY 
Balestrand 
Fiskåbygd 
Stranda 
S jømarmsf'orbundets kvinnelag , 

Kristiansund N .  
Hasla 
SurmdalsØra Yngre Arb .kv. lag 
Skåbu 
Slexmnestad 
HavØysund 
Øksf'jord 
Tof'tn 
Karasjok 
Brevikbotn 
Lyngen 

I alt 20 nye kvirmeavdelinger. Det er utpekt f'lere ar
beidsutvalg og "kontakter" i partiavdelinger, som vil ar
beide red å stif'te kvirmeavdelinger .  

De t  er konunet re l ding 'om at f'Ølgende avdelinger ikke er 
i arbe;Ld: 13revik ( Telemark) , Evje ( Aust-Agder) , Be�søy, 
Bratvåg , Fiskåbygd, Hareide , Hovdeb:l'gda, Sykkylven � Surm
møre ) , Driva, Stavne , Malvik , øvre Alen ( SØr-TrØndelag) . 

Kvinnesekretariatet sender materiell til ialt 725 kvin
neavdelinger og 73 kvinneutvalg. 

Årsmøter og konf'eranser. 

FØlgende har møtt f'or Kvirmesekretariatet : 

Østf'old :  Eva Friis Christensen på årsmøte 
Werna Gerhardsen 
Sigrid Rastad 
Rakel Seweriin ( helseberedskapskonf'.) 



Østf'old: 

Akershus : 

He&na.rk : 

Gudbrandsdalen : 
Vest-Oppland: 

Buskerud: 

Vestf'old :  

Telemark : 

Aust-Agder : 
Vest-Agder : 
Rogaland: 

Hordaland: 
Bergen : 
MØre og Romsdal : 

SØr- TrØndelag : 

Inn-TrØndelag :  

Namdalen : 

Nord-Norges arbeider
kvinnekonf'. Narvik : 

73 · 

Rakel Seweriin ( Moss kv.utv. ) 
Konstanse Johansen (HobØl - 10 års 

jub . ) 
Elsa Rastad - årsmØte 
Elsa Rastad - f'ellesmØte 
Åse Bjerkholt - Bærum 
Eva Friis Christensen - årsmØte 
Margi th Munkeby (Nord-Østerdal ) 
Borhild Lie - kvinnekonf'. 
Åse Bjerkholt - årsmøte 
Eva Friis Christensen - årsmøte 
Borghild Lie - Lunner kv.utv. 
Sigrid Syvertsen - Hadeland kv. utv. 
Åse Bjerkholt - årsmøte 
Arvid Dyrendal - øvre Eiker 
Gunnar Mortensen - Drammen kv. utv. 
Sigrid Rastad - Nedre Eiker 
Sigrid Syvertsen - øvre Eiker 
Ruth Myhre 
Elsa Rastad - årsmØte 
Gudnru.nd Harlem 
Rakel Seweriin - f'ellesmØte 
Rakel Seweriin - årsmøte 
Vally .J:jØrnich - f'onn.konf'. 
Henry Hann - f'ellesmØte 
Rakel Seweriin - årsIq/Ste 
�nhild Hagelia - årsmøte 
Åse Bjerkholt - årsmØte 
Rakel Seweriin - f'ellesmØte 
Magnhild Hagelia - HaugarIand 
Ruth Myhre - årsmØte 
Åse Bjetkholt - årsmøte 
Rakel Seweriin - fYlkeskv.konf'. 
Rakel Seweriin - Romsdal - årsmøte 
Rakel Seweriin - NordmØre Il 

Åse Bjerkholt - årsmøte 
Elsa Rastad 
Margi th Munkeby 
Elsa Rastad 
Haldis Tjernsberg 
Rakel Seweriin 

Rakel Seweriin 
ÅRe B ierkholt. 
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Interna::;,jonal t samarbeid. 

På kongress i Finlands socialdemokratiska Kvinnoforbund 
møtte Ruth Myhre , i Sveriges soc . dem. Fvinneforbund Rakel 
Seweriin og Els� Rastad. På kongress og 50-års jubilewn i 
Labour-Women, London , mØtte Åse Bjerlchol t .  

På �te i Nordiske soc . dem. kvinners samarbeidskomite 
i Stockholm møtte Åse Bjerkholt og Rakel Seweriin. 

Ncrdisk Kvini.1euke ble avholdt i Ørenes i Sverige Il . -
18 . august . Fr� Norge møtte 31 del takere . Marie Skau , 
Horten var r3iseleder. 

Til den Internasjonale sommerskole i Holl�d, 11 . -18 . 
august ble bevilget stipendium til Nina Smid, Bergen og 
Ruth StØckert , Drammen. Da Ruth StØckert meldte forfall 
ble stipendiet overdratt til journali::;t Eldb jØrg Grotnes , 
I IDagningenll GjØvik . 

Etter innbydelse fra Druunark ble Aagot Bakke Hansen, 
Horten, tildelt stipendium og deltok i studiekurs på Es
bjerg FolkehØjskole 22 . - 27 . juli . 

Komiteer. 

Opplysningskomiteen for kvinner i samarbeid med Arbei
dernes Opplysningsforbund: Rakel Seweriin og Åse Bjerkhol t. 

Kvinnenes samarbeidskomite for alkoholfritt festliv: 
Ragna Karlsen og Kirsten Brunvoll med Olga Johansson sorr. 
varamann . 

Landsnemnda for husmorgymnastikk : Klara Eriksen. 
Kvi:pnesekretariatets forbrukerutvalg : Sigrid Thoresen, 

Randi Fossum og Selma Holmquist. 
Forbrukerrådets utvalg -for standardisering av barneklær : 

BjØrg Tenmarm . 
Norsk Standardiseringskomite for standardisering av 

kjØkkenredskaper : Li v Tomter. 
Medlem av Statens Ernæringsråd: KirsteJ;1 Brunvoll . 
Medlem av Statens Husxwrvikarnemnd: Thina Thorleifsen. 
Forsikringsaktieselskapet Samvirkes Husmorforsikrings-

nemnd� Eva Friis Christensen ( fru Bereng fra NKLs kvinne
forbund og Liv Østlie fra Bonde- og Srnåbrukarlagets kv. gr. ) 

Veilederen 

er komne t med 5 nunnner. Bl . a. er behandlet forslag til 
lov om Husmorvikarer, den nye lov om syketrygd for alle 
fra 2 .  juli 1�56 , kommunal3 husstellnemnder, studiearbei
let , hjelpesystuer. , husflidskonsulenter og Norges Husflids-
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"k.�be:i: derlcvinnen " 

Arbeidet med å samle nye ahormenter har gitt bra resul
tat , men det viser seg at det er al tf'or stor "gjennomtrekk " 
i massen av abormen1;.er.  Mens vi i året 1956 f'ikk 1679 nye 
abormenter, måtte vi ve d slutten av å�et stryke 1635 abon
nenter som ikke hadd� betalt f'or 1956 . TiL dette" kommer 
109 abormenter som har gå"et ut på grurm av dØdsf'all m. m. 
Derme d  e r  vi nede på + 65 på abormement .  

LØssalge t har på enkelte steder gått opp me d  til sammen 
222 eksemplarer og ned andre steder med til sammen 831 . 
Netto nedgang i lØssalg 609 eksemplarer, til sanunen blir 
det en nedgang i opplaget på 674 ek sempl arer . 

Vi har inntrykk av at de nye abormentene vesentlig kom
mer f'ra steder som tidligere ik�:e har vi st noen særlig 
oppgang , mens de som tidligere år vi ste store f'ramskritt , 
ikke har maktet å holde på de abormentene de skaf'f'et.  Kon
kurransene våre har vært en f'in stimulans når de t  gjelder 
nytegning av "abonnement , men vårt innkrevingsapparat er 
ikke ef'f'ekti vt nok . Skrif'tlige krav gjør li ten nytte , mens 
det eri'aringsmessig vi ser seg å gå bra der kommis jonæren 
påtar seg oppgaven . 

Pr . 31 . desember 1956 var antall f'aste abonnenter 4909 , 
og lØssalget var 5874 eksemplar�r - i alt et solgt opplag 
på 10. 783 . 

"Arbeiderkvinnen" har i 1956 kommet ut med Il nunnner 
med juni- juli som dobbeltnummer. 

Den komiteen som i 1955 ble oppnevnt av Kvirmesekreta
riatet f'or å undersØke de tekniske og Økonomiske mulighe
ter f'or en omlegging av "Arbeiderlcvirmen" (Elsa Rastad, 
Ivar Opsahl og Rakel Seweriin) har ennå. ikke avsluttet 
si tt arbeid. 

Studiearbeid.  

Mel ding f'ra Arbeidernes Opplysningsf'orbund om studiear
beid i kvinneavdelingene viser f'Ølgende : 

vinteren studieringer deltakere kurs , f'orelesn. delt .  
1953-54 75 889 
1954-55 124 1161 Il 273 
1955-56 89 957 12 237 

Av andre meldinger går det f'ram at det har vært holdt 
f'lere studiekurser, men ikke alle gir melding til Arbei-
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dernes Opplysningsforbund. Særlig er behandlet forbruker
spØrsmål og organisasjonspraksis .  

SØkningen til de kvinnekurs som ble organisert av Opp-
1ysningsforoundet ,  var ikke så god som den burde ha vært . 
Kurset om Kvinnen i samfunnsliv og organisasjonsliv på SØr
marka hadde 18 deltakere ,  Torshus , Trøndelag 20 del takere 
og Harstad, SØr-Troms , 9 deltakere . 

Til kommmalkurs og fororukerlrurs har det imidlertid 
vært ca. halvparten kvinnelige deltakere. 

Av Arbeiderkvinnenes Studiefond er bevilget fØlgende 
stipendier : 

Kommunalkurs , 
Ringsaker: 

Kvinnekurs , 
SØrmarka : 

Kvinnekurs , 
Torshus : 

Kvinnekurs , 
Harstad: 

Teaterkurs , 
SØrmarka : 

Internasjonal 
sonmerskQle , 
Holland: ' 

Ruth Martinsen, Sarpsborg , 
Gerd Sanne1sen, DrØbak 
Agnes ThorsteinsbØ , Haugesund 
Solveig Wiik, Namsos , 

Marie Haukenes , Skotfoss , 
Gunhild Mortensen, Vennesla 
Julie Paulsen, Grimstad, 
Solveig Westby, Sarpsborg , 

Kristine Risan, Frosta 
Dagmar Ha.msås , Trondheim 
Solveig Steen, Levanger 
Aagot Mæland, Frosta 

AsbjØrg Larsen, Stokmarkne s 
HerlØY Endresen, Sortland 
Solveig Olsson, Sortland 
Karen Jørgensen, SolØY 

Ellen Lunde , ,Stord. 
Julie Gustavsen, Fredrikstad 
Olaug KOrsIOO , Årnes 
Olaug Solnes ,  HØnefoss 

Nina Smid, Bergen 
El db jørg Grotnes,  Lillehammer 

Kr. " 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

250, -
250 , -
250 , -
250 , -

125 , -
125 , -
125 , -
125 , -

125 , -
125 , -
125, -
125 , -

125 , -
125 , -
125 , -
125 , -

125 , -
125 , -
125 , -
125 , -

664, -
500 , -

Som tilskott til kurs i fororukerspØrsmål er bevilget :  
Aust-Agder kr. 50, - ,  Rogaland kr. 50 ,- ,  Vest-Agder kr. 50, 
til 2 kurs , Haugarland kr. 50, - .  
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Aagot Bakke Hansen, Horten, er bevilget kr. 150 , - i rei
setilskott til kurs på Esb jerg FolkehØjskole , Danmark . 

Kontingenten 

til Arbeiderkvinnenes Studief'ond begynner nå å komme bedre 
inn. Det er nØdvendig at kvimleavdelingene betaler sin 
kontingent regelmessig f'or hvert år, hvis det skal bli mu
lig å bevilge stipendier og gi stØnad til studiearbeid. 

Pr. 31 . desember 1956 var 5 000 plasert i statsobliga
sjoner , og kr. 3 998 , 79 sto til disposisjon på bankkonto . 

Hjemmehjelp f'or eldre . 

In.n:'Øring av hjemmehjelp f'or eldre ble f'ørt opp på man
ge av Arbeiderpartiets kommuneprogrammet . Dette året har 
det vært arbeidet videre med saken. Den har vært drØf'tet 
på mange studiekurs , og mange kvinneavdelinger har f'rennnet 
f'orslag og på annen måte arbeidet f'or å f'å gjenmmf'ørt 
hjemmehjelp f'or eldre . 

Kvinnesekretariatet sendte i desember 1956 ut spørre
skjema til kvinneavdelingene f'or å bringe på det rene hvor
dan det var gått med innf'Øring av hjemmehjelp f'or eldre i 
de f'orskjellige kommuner.  Det er konmet inn svar f'ra 183 
avdelinger f'ordel t på 15 f'ylker.  Av disse har 54 svart 
at de har hjemmehjelp f'or eldre i ko�en, 115 svarer nei 
på spørsm'Uet og 14 svarer at det arbeides med saken i de
res kommune.  

Svarene gir dette bilde : 
Fylker Ant . Ant. svar ja nei Und. 

arb . konnn . avd. 

Oslo l 37 
Østf'old 34 44 
Akershus 29 31 
Vestf'old 26 34 
S . TrØndelag 56 67 
Hordaland 56 10 
N. Trøndelag 48 46 
Buskerud 27 61 
Oppland 37 56 
Rogaland 55 21 
Vest-Agder 4l 14 
Telemarlc 32 35 

l l 
22 11 
31 2 
19 12 
14 2 

6 3 
24 l 
20 6 
3 3 
8 3 
6 3 

14 4 

9 
25 
7 

12 
3 

23 
10 

5 
2 
7 

2 
4 

4 

l 
3 
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Fylker Ant . Ant . ja nei 
kornmo Avd. 

svar 

MØre og Romsdal. 68 36 8 2 6 
Troms 35 11 2 l l 
Nordland 69 33 5 5 

614 536 183 54 115 

FbrbrukersE�rsmål . 

Det har vært stor interesse for forbrukerspØrsmål . 

Und. 
arb . 

14 

Mange studieringer og forelesningskurs har behandlet emnet 
IITenk fØr du handlerIl • 

Uttalelse fra Nord-Troms Arbeiderpartis Kvinneutvalg om 
bedre priskontroll på tekstilvarer er oversendt Pris- og 
LØnnsdepartementet ,  fra Buskerud Arbeiderpartis Kvirmeut
valg om bedre pris- og kvalitetsmeiking av kjØtt er . over
sendt Pris- og LØnnsdepartementet og Forbrukerrådet , fra 
Rogaland Arbeiderpartis Kvinneutvalg om bedre priskontroll 

. på plastvarer er oversendt Forbrukerrådet og Prisdirekto
ratet,  fra Østfold Arbeiderpartis Kvinneutvalg om flere 
vidder i s a.nuæ nwnmer damekonfeksjon er sendt Industride
partementet og Konfeksjonsfabrikenes Landsforbund. 

På Forbrukerrådets kurs i Kimenes møtte Sonja Nilsen 
og Hanna Moen, VardØ , og Sigrid Olsen, Kirkenes,  på kurs 
i Honningsvåg , Henny Berge og Svanhild Berg, i Hanmerfest 
Ruth Lindquist, TromsØ , og Hanna Berg Angell , Finsnes , i 
Gratangen,  Hulda Rotstigen, Narvik og Helga Andersen, 
TromsØ . I kurset på Dambås del tok SØgni Færestrand, Sogn 
og Fjordane , Karen 1'hØrring , Nord-TrØndelag ,  Margot Botten 
MØre , Rigmor Hegla, SØr-Trøndelag , Imb jØrg Ødegård, Opp
land. 

Forbrukerrådet har utpekt en del IIkontakterll ut over 
landet , og av disse er 12 medlemmer av Arbeiderpartiet .  

Henvendelser til D\YIldighetene. 

Til Justi sdepa.r:tementet er sendt henvendelse fra øst
fold Arbeiderpartis kvinneutvalg om I� sette større kraft 
inn i .arbeidet når det g jelder behandlingen av unge lov-
overtrederell �-' -" 

. 

Til Landbruksdepartementet og stortingsgruppa er sendt 
henstilling fra BodØ Arbeiderkvinnelag om å få en mere ef-
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liknende naturKatastrofer. 
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Til Finansdepartementet er sendt uttalelse fra HØyanger 
Arbeiderpartis Kvinneforening om irmfØring av et ekstra 
skattefritt fradrag for invalider, enker og ugifte mØdre 
som har under en viss minimumsinntekt . 

Som svar på Landskvinnekonferansens vedtak om at " tryg
dekassene burde refundere utlegg til veiledning i preven
sjon hos praktiserende lege" meddeler Rikstrygdeverket at 
dette vil bli tatt med i trygdekassenes takster. 

Etter henstilling fra Østfold Arbeiderpartis Kvinneut
valg og Sande Arbeiderpartis Kvinneforening er Rakel Sewe
riin og Magnhild Hagelia valgt i en kom te som sammen med 
LO '  s Kvinnenemnd skal utrede spØrsnitlet om husarbeid bØr 
komme med i arbeidslØshetstrygden for bl . å .  å oppnå til
skott til yrkesopplæring fra arbeidslØysetrygden. 

Sunnmøre Arbeiderpartis Kvinneutvalg har henstillet at 
kommunelov-ens § 23 nå -bli endret slik at også politiske 
foreninger kan få bevilgninger av kommunen til sosiale , 
kul turelIe og humanitære fornål . En avventer forelØpig ut
redning av spØrsmllet som blir gjort av Arbeidernes Ung
domsfylking . 

Husmorferie . 

Våre kvinneavdelinger sØker samarbeid med Norsk Folke
hjelp om husmorferier. I 1956 skaffet Norsk Folkehjelp 
3134 husmØdre og barn 14 dagers gratis opphold på hoteller 
og pensjonater. 

60 år. 

I anledning av at den fØrste Arbeiderpartiets Kvinnefo
rening meldte seg inn i partiet i 1896 ( den var stiftet 
året fØr) ble "Fernanda Nissen ' s portrett nyttet som l .  mai
merke , Barbra Rings bok om Fernanda Nissen ble trykt opp 
igjen, 9g AOF-teatret utga et jubileumsprogram. 

Anna Kethly, Ungarn. 

l .  november ble sendt fØlgende telegram til Anna Kethly 
( adr. Wien) : 

Det norske l\.rbeiderpartis kvinner sender Dem - som re
presentant for frihetskjemperne - sin hjertelige deltakel-
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se . Vi er fulle av beundring for Ungarns kamp for sel v
stendighet og frihet.  Vi håper inderlig at kampen vil fØ
re fram til full politisk frihet og sosial rettferd. 

Sanmen Iæ1 Norske Kvinners Nasjonalråd underskrev Kvin
nesekretariatet et opprop til landets kvinner om å slutte 
opp om innsamlingen til hjelp for Ungarn. 

Etter vedtak på Den sosialdemokratiske Internas jonales 
møte blir fra l .  januar 1957 , opprettet et tlArma Kethly 
Fondtl , som stilles til disposisjon for Anna Kethly og hen
nes politiske arbeid for Ungarns frihetskamp . .Kvirmeavde
lingene blir bedt om å gi bidrag til fondet. 

Storting og regjering. 

Som partiets representanter på Stortinget har møtt : 
Magnhild Hagelia , Aust-Agder, Liv Tomter, lIkershus , Klara 
Skoglund, Østfold, Astrid Skare , Buskerud, Rakel Seweriin 
og Aase Lionæs , Oslo, Margi th Munkeby, Nordland, Haldis 
Tjernsberg ,  Hedmark ,  Jenny Lund, SØr-TrØndelag . Videre 
har Randveig Frantzen, Bergen, Gurid .A.lIænningen, Horda
land og Dagmar Andreassen, TromsØ , vært innkalt som vara
menn. 

Fra l .  august 1955 var Ase Bjerkholt konsultativ stats
råd for frunilie- og forbrukersaker. Fra 21 . desember 1956 
ble opprettet eget departement for familie- og forbruker
saker mea Åse Bjerlchol t som statsråd. 

I juni ble den særlige lovbestemmelse om kvinnelige 
prester opphevet,  slik at nå. kan kvinner bli prester på 
samme vilkår som menn. 

I november ble vedtatt lov om sa.mme aldersgrense - 70 
år - for kvinner og menn i statens tjeneste . 

Det er vedtatt ny lov om barn i ekteskap , barn fØdt 
utenfor ekteskap , innkreving av oppfostringsbidrag , ny 
adopsjonslov. 

Forslag til lov om forskottering av oppfostringsbi drag 
og forsØrgertrygd er under behandling i Stortinget . 



Arbeidernes Ungdomsfylking 
Irmledning • 

8L 

Året 1956 har vært et typisk arbeidsår for AUF. Året 
har vært preget av arbeidet på den indre organisasjonsfron
ten , men både gjermom den faglige offensiven og ved de man
ge ungdomspolitiske sakene som e r  reist har AUF vist sitt 
ansikt u tad. 

Den faglige offensi ven s tartet tidlig på nyåret . Den 
skapte en fin faglig aktivitet rundt omkring i landet , og 
det ble kn;yttet s terkere kontakt nellom ungdomslaga og 
n/laga og de faglige organer. Som et ledd i kampanjen ble 
det satt ned en samarbeidskomite ned representanter fra 
AUF og LO som skal diskutere re tningslinjene for det fag
lige ungdomsarbeidet framover . 

Den omfattende virksomheten på den indre organisasjons
fronten tok også til tidlig på nyåret . I lØpet av vånnåne
dene ble samtlige n/lag besØkt av landssekretæren , tilli ts
mennene eller sentralstyremedlemmer. Grunnlaget for en 
oppstrarnming og bedring av organisasjonsapparatet ble da 
lagt. I hØstmånedene fortsatte arbeidet med ny runde med 
intens reisevirksomhet i distriktene , med kurs , konferan-
ser og mØter. 

. 

Det kom ny glØd og begeistring inn i arbeide:t ute i di
striktene , og både effektiviteten i grurmorganisas jonene 
og planmessigheten i lagsvirksomheten er bedret.  

Organisasjonsvirksomheten re sul terte også i en rekke 
nye ungdomslag , JOOn det ble blåst liv i uttallige lag som 
har ligget nede i kortere eller lengre tid. Tilsiget av 
nye medlemmer i laga var nerkbar. 

Den omfattende og intense organisasjonsvirksomheten har 
lagt et ner solid grunnlag enn på lenge for en varig , plan
messig virlcsomhet i ungdomslaga - et grunnlag som gjØr AUF 
ennå. bedre i stand til å lØse de mange oppgavene som den 
store Økningen i ungdomskullene stiller oss overfor. 

HØstens virksomhet var også startskuddet for var valg
innsats 1957 . Ungdommens valgkamp er alt i full gang , og 
fortsetter vi alle der vi stoppet opp ved årsskiftet burde 
re sul tatene både bli gode og store . 
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A. Styrer - Representasjon - Administrasjon. 

Landsstyret . 

Landsstyret har vært samlet til ett �te i 1956 - det 
fØrste møtet i det nye , landsmØtevalgte landsstyret . MØ
tet ble hol dt på Framfylkingens eiendom "Frambu" utenfor 
Oslo 25 . -26 . februar. 

Foruten de vanlige organisasjonsme ssige sakene som be
retning , regnskap og budsjett , behandlet Landsstyret den 
organi sasjonsmessige stilling , arbeidsplaner og landsse
kretærens virksomhe t ,  Landsstyrets oppgaver og arbeidsnåte ,  
AUF ' s  politiske oppgaver ,  og den politiske situasjon. Par
tiformannen Einar Gerhardsen innledet om det siste emne t .  

Landsstyret vedtok også et par uttalelser - en politisk 
uttalelse , en til · AUF-laga og en til rnA om medbestenmel
se sretten og en om rasediskrimineringen i Sør-8tatene i USk 

En del av landsstyrets medlemmer har i året vært pålagt 
representasjonsoppgaver i sine fylke r. Landsstyremedlem
mene har i stor utstrekning del tatt i tillitsmannskurs/kon
feranser, årsmøter i D/laga, mØter i D/styrene m. v. Flere 
av landsstyrets medlemmer har også på en utInerlcet nåte 
hjulpet D/laga ved opplegg av arbeidsplaner, gjermomfØring 
av rei seplaner o . l .  

Ved ansettelse av Landssekretær på nyd.ret ble saka be
handlet i "brevrnØte "  • For Øvrig har Landsstyret ikke fått 
seg forelagt saker til avgjØrelse pr. b rev, men Landssty
ret er enkel te ganger tilsendt oriente ringe r om aktuelle 
saker som Sentralstyret har arbeidet med. 

Sentralstyret . 

Sentralstyret har hatt den samme sammensetning som i 
1955 . Rolf Langset hadde permisjon fra en del møter mens 
han gikk på Postskolen . Likeså hadde BjØrg ( Martinsson) 
Nil sen permi sjon de 2-3 siste månedene i året.  

Midt i de sember reiste Herman Pedersen til Wien og vi
dere derfra som lnedlem av IUSY-delegas jonen til Syd-Amerika. 

Frank Andersen og Finn Norman har fortsatt møtt som hen
holdsvis Partiets og Framfylkingens �epresentanter i Sen
tralstyret . 
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B . Organisasjonsvirksomheten : 

Organisasjonsapparatet .  

Sentralstyret har sett det som viktig å sette alle kref
ter inn på å stimulere og bedre virksomheten i grurmorgani
sasjonene i laga og D/laga. I vårmånedene ble det derfor 
lagt opp planer for en intens reisevirksomhet .  Praktisk 
tal t alle D/lag og en rekke lag ble· besØkt av folk fra sen
tralledelsen. På denne nå. ten skaffet Sentralstyret seg god 
oversikt over stillingen, problemene og oppgavene rundt om 
i landet , samtidig som grunnlaget ble lagt for organisa
sjonskampanjen i hØstmånedene . 

Etter grundige drØftinger i Landsstyret,  Agi tasjonsut
valget ,  Sentralstyret og på konfe ransen for D/lagsformen
nene i august ,  ble det lagt opp solide planer for organi
sasjonsvirksomheten i alle D/laga. Planene tok i fØrste 
rekke sikte på skolering av nye tillitsmenn,  oppstramming 
og utbygging av organisasjonsapparatet ,  og en mer planmes
sig virksomhet i laga. 

Virksomheten har resultert i nytt ,  stort tilsig av un
ge xædlemmer, i bedre effektivitet i mange lag og n/lag , 
og reorganisering og nystarting av mange lag.  . 

I lØpet av året er det reorganisert eller startet i alt 
4J. ungdomslag med tilsammen over 1200 medlemmer. Dessuten 
er det blåst nytt liv i mange lag hvor virksomheten mid
lertidig har ligget nede ,  og mange steder er det satt ned 
arbeidsgrupper og lagt grunnlag for starting av nye lag . 

FØlgende lag er tatt opp i Fylkingen i 1956 : 

Oslo D/lag :  Sosialistisk Gymnasiastlag , Simens-

Østfold D/lag :  
Akershus D/lag : 
Hedmark f'ylke : 

Hedemarken n/lag : 
Glåmdal D/lag :  
østerdal : 

Buskerud D/lag : 
Telemark D/lag : 
Aust-Agder D/lag :  
Rogaland D/lag : 
Bergen og Hordaland: 

brå. ten aul , HØyenhall og Manglerud 
aul e 
UllerØY aul e 
KlØfta aul . 

Ring aul , Gaupen aul e 
Hokåsen aul e 
Koppang aul , StrØmmen aul . 
øvre Sandsvær aul , Rukkedalen aul e 
Langesund aul e 
Arendal aul . 
Ålgård aul , Sandnes og HØyland aul e 
Fana aul , ytre Sandviken aul . 
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SunnmØre og Romsdal 
D/lag :  

Nord-MØre D/lag : 

SØr-TrØndelag D/lag : 
Inn-TrØndelag n/lag : 
Nord-8alten D/lag : 
Lofoten og Vesterålen : 

Nord-Troms D/lag 
( SØr-Troms) : 

Vest-Finnmark D/lag : 
Øst-Finnmark n/lag :  

Volda aul , Måndalen aul , Stranda 
aul , Isfjorden aul e 
Bruhagen aul , Tingvoll aul , Rindal 
aul e 
Byåsen aul e 
Snåsa aul , Sparbu aul e 
Bogen aul e 
Melbu aul ,  "Glimt" , Andenes aul , 
Stamsund aul , Svolvær aul e 

Øverbygd aul , Lyngseidet aul , Bents
nes aul , Bardu aul , BjØrkebakk aul e 
Brenna aul , Kol vik aul e 
Nesseby aule 

Sentralstyret har allers fortsatt arbeidet med g jennom
fØringen av landsmØtevedtaket om grensene for D/laga. I 
Hedmark fylke er det gjennomfØrt en prØveordning for ett 
år. Denne ordningen innebærer at Hedemarken D/lag og Glåm
dal D/lag beholder sin status som D/lag ,  at østerdalen -
av geografiske og kommunikasjonsmessige grunner - blir delt 
i tre D/lag ,  og endelig at en får et fylkesomfattende n/lag 
på. toppen. SpørsmUet om å la derme ordningen bli perma
nent 1?lir tatt opp på neste årsmøte . Kontingent og rappor
tering skal imidlertid gå gjennom det fylkesomfattende 
D/laget . 

Det nyetablerte fylkeslaget har arbeidet intenst i Øs
terdalen dette året. Flere lag er brakt på. fote igjen, 
men det vil sikkert ennå ta tid fØr dette distriktet er så 
sterkt at inndelingen i tre D/lag kan settes ut i livet . 
Flere av laga sorterer derfor forelØbig di rekte inn under 
Fylkeslaget.  

Lofoten og Vesterålen har fortsatt ingen D/lagsordning . 
Etter at Bjarne Reines virket som en spesiell reisesekre
tær i dette distriktet og i SØr-Troms et par hØstmåneder, 
ble det imidlertid etablert en kretsordning for Vesterålen. 
SpØrsnålet om en D/lagsordning vil bli diskutert nærmere 
med tillitsmennene ' i dette distriktet våren eller sormneren 
1957 . 

SØr-Troms blir fortsatt administrert av Nord-Troms D/lag .  
Samti dig som de 4l laga ble tatt opp som nye i AUF i 

1956 , er en rekke lag som ikke har vært i virksomhet på. 
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flere år tatt ut av langskartoteket . Antall lag ligger 
derfor også ved utgangen av 1956 på 440-450. 

Landssekretærens arbeid. 

Ved fristens utlØp i desember 1955 hadde det meldt seg 
12 sØkere til stillingen som Landssekretær: Odd Andreas
sen, Drammen, Fridtjof Diesen, Fredrikstad, Rolf F1amme , 
Oslo , Erling J. Fossberg , BodØ , Magne Ingvaldsen, Hamar, 
Trygve Lie , TØnsberg , Einar Fritzrnan Nilsen, Mosby pr. 
Kristiansand, Marthin Nordby, Spydeberg , Kjell RØstad, Ri
sØr, Olav Egill Tangen, Rakkestad, Christian Thorvaldsen, 
MosjØen og Gunnar O .  Veel , Selbak .  

Et flertall i Sentralstyret innstilte på Trygve Lie , 
TØnsberg, mens et mindretall foreslo Kjell RØstad, RisØr. 
Etter skriftlig behandling i Landsstyret ble Trygve Lie 

. ansatt med 2 stemmers overvekt. Kjell RØstad trakk imid
lertid sin sØknad tilbake like fØr avstemningsresultatet 
forelå . 

. 

Trygve Lie til trådte stillingen 20. januar. Han ble 
straks plasert på SØrmarlca som deltaker - og gruppeleder -
i det faglig/politiske vinterkurset .  

Omkring nånedskiftet februar/mars begynte si Landssekre
tæren for alvor med reisevirksomheten ute i distriktet . I 
lØpet av vår- og hØstmånedene har han avlagt praktisk talt 
alle D/lag kortere eller lengre besØk . I sonnnennånedenf\ 
ledet Landssekretæren bl . a. den faglige sonnnerskolen, og 
var AUF 's reiseleder til Tammerforsleiren. 

Landssekretæren hadde i 1956 181 reisedager. 
Reisedagene er disponert slDe : 

118 lagsbesØk og konferanser red lagsstyrer. 
25 D/lags-konferanser. 

3 D/lags-årsmØter. 
13 konferanser med kre tspartier , sam::>rganisasjoner . 
12 kurs . Faglige og tillitsmannskurs. 
5 nystartinger av lag . 
6 reorganiseringer. 

Agitasjon. 

De to sentrale agitasjonsoppgavene i 1956 var den fag
lige offensiven i årets fØrste måneder og organisasjonskam
panjen i hØstmånedene . 

Den faglige offensiven ble gjennomfØrt etter planene , 
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og !red helL Landsorganisasjonen bevilget kr. 20 000 til 
o��ensiven, og takket være denne bevilgningen ble det 
trykt en egen agitasjonsplakat , en agitasjons�old�r, et 
innbydel seskort og et eget møteprogram. Materiellet ble 
�ordel t på laga og D/laga. 

Rundt om i lag og D/lag ble det arrangert en rekke �ag
lige møter, �aglige kurs og ko�eranser. Enkelte steder 
ble også lokale,  �aglige aksjoner satt i gang . 

Re sul tatet av o��ensi ven kan ikke måles i tall . O��en
si ven skapte imidlertid en �in �aglig aktivitet rundt om 
i landet , den skapte større �orståel�e �or �agbevegelsen 
og de �aglige ungdomsoppgavene , den skapte bedre kontakt 
mellom AUF 's organisasjonsenheter og �agbevegel sens orga
ner, og endelig skapte o��ensi ven et bedre grunnlag �or en 
varig aktivitet i det �aglige ungdomsarbeidet . 

O��ensiven ble lagt opp og ledet av AUF 's �aglige ut
valg suplert med Anders MØrk �ra LO 's ungdomsutvalg og 
Thorlei� Andresen �ra LO :  Oddmar Stanwick var knyttet til 
AUF 's kontor �ra l .  januar til 15. mars som daglig leder 
av o�fensiven. 

Organisasjonskampanjen i hØstmånedene ble lagt opp etter 
grundige drØ�tinger i Landsstyret, Agi tas jonsutvalge t , Sen
tralstyret og konferansen for D/lags�onnennene . Det ble 
utarbeidet spesielle arbeidsplaner i hvert D/lag .  De �les
te D/lag ble besØkt av folk fra sentralledelsen, og i alt 
ble det avviklet 60-70 kurs eller konferanser som varte 
�ra l til 7 dager. 

D/laga startet , reorganiserte eller blåste nytt liv i 
mange ungdomslag ,  og samlet er det ut�ørt et godt arbeid 
som har lagt grunnlaget for en bedre og mer pl anmessig , 
varig virksomhet i laga både organisasjonsmessig og poli
tisk . 

Den utadvendte agitasjonen i denne kampanjen var også 
stor, og resulterte bl . a. i stort ti�sig av nye medlemmer. 

Den planmessige utadvendte agitasjonen �ra AUF sentralt 
har i 1956 ellers bl . a. skjedd ved at A-pressen regelmes
sig er forsynt med stof� om AUF 's arbeid. RedaktØr Bjart
mar Gjerde har hatt ansvaret for dette arbeidet . 

Av 'andre konkrete agitasjonsoppgaver kan nevnes at al:J.e 
AUF-lag er opp�ordret til aktivt å støtte Norsk Hotell- og 
Restaurantarbeiderforbund i den vervekampanjen som ble satt 
i gang hØsten 1956 . Det ble satt i gang en egen konkurran
se for AUF-lag og AUF-medlemmer, men til utgangen av året 
har det nesten ikke vært reaksjon fra våre ungdomslag .  
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lIkti vi tetskampanjen li Fri tid Fri for Fyllll som edruelig
hetskomi teen i Statens Ungdomsråd har gående hØsten og vin
teren �956-57 har heller ikke resultert i så stor påmelding 
fra AUF-lag som Ønskelig . Ved utgangen av året hadde bare 
20-30 AUF-lag meldt seg som deltakere i konkUrransen. 

Mot sluttet av året ble for Øvrig arbeidet med planleg
gingen av Ungdonunens Valgkamp satt i gang av Sentralledel
sen. 

Studiearbeidet.  

AUF 's studieutvalg har i 1956 sett det som sin hoved
oppgave å stimulere og Øke interessen for studiearbeidet -
både det rent organisasjonsmessige og det politiske . 

Som et ledd i dette arbei det gikk en spe si alkomi te gjen
nom AUF 's skoleprogram og trakk ut tre saker som ble sendt 

, alle lag og D/lag .  Lynkurset i organisasjonskunnskap er 
også revidert og stensilert i 2 000 eksemplarer. De rap
portene AUF har fått tyder på at IILynkurset" er en suksess 
og at det er avviklet uttallige kveldskurs , studiesirkler,  
samtalegrupper og helgekurs . 

I forbindelse med organisasjonskampanjen laget Studie
utvalget et eget mØteprogram for et studiemØte.  Videre er 
det store studieopplegget som tar sikte på en revisjon av 
AUF '  s 'lll1gdomspoli tiske håndbok IIUngdonunen og samf'unnet" 
praktisk talt ferdig , og vil bli sendt laga på nyåret 1957 . 

En egen folder beregnet på studielederne i laga " Tips 
til studielederenIl er ferdigtrykt . 

Rapporten fra AOF for perioden l .  juli 1955-30. juni 
1956 viser at Fylkingens lag og D/lag har rappor1;ert i alt 
80 studieringer med 847 deltakere , 7 kurs med 206 del take
re ,  20 korte kurs med 443 deltakere , 5 kveldsskoleklasser 
med 67 <131 takere og 18 forelesninger med 288 del takere . 
Rapporteringen av studiesirkler o . l .  ,er fortsatt altfor 
ærlig . 

John Erlien del tok på et klubblederlrurs på :Sommersvik i 
dagene l .  - 7 .  januar. 

I det årlige nordiske lederkurset som ble arrangert i 
Sverig'9 8 .  -14. januar hadde AUF 10 deltakere . 

Til det faglig/politiske ungdomskurset på SØrmarka i 
januar/februar ga AUF 10 stipend. Kurset som ble arran
gert av '.AuF ,  DNA og AOF i fellesskap , hadde vel 40 del ta
kere . Omkring 30 av disse var aktive AUF-ere . Trygve Lie 
var leder for ungdomsgruppen 
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Re�ulf Steen, Buskerud, del tok på IUSY' s vinterskole 
som ble arrangert i Belgia. 

Bjarne Reines ,  Oslo , del tok i det årlige Dombåskurset 
som Sanmemnda for Studiearbeid arrangerer. 

Til et konmrunalkurs som rnA arrangerte på Ringsaker Fol
kehØgskole i august ga AUF to stipend til AUF-medlemmer. 

Arne Ekland del tok på et Programlederkurs arrangert av 
SSU på Bommersvik i september. 

Rolf Langset , BjØrn Haga, Troms og Olav Tangen, Rakke
stad, deltok på IUSy 's sommerskole som ble arrangert i Sve
rige i juli . 

AUF 's  faglige sommerskole ble arrangert på UtØya i be
gynnelsen av juli nåned med 15 deltakere .  Trygve Lie var 
kursleder. Flere fagforlmnd ga stipend, men ikke alle ble 
nyttet . Kurset varte .denne gang 14 dager. 

FYlkingen sentralt har ellers organisert deltakelse i 
kurs o . l .  som er arrangert av Statens Ungdoms og Idretts
kontor., Folk og Forsvar og Den Europeiske Ungdomskampanjen. 

Fri tt Slag. 

Fri tt Slag er fortsatt et av problenibarna i Fylkingen. 
Underskuddet viste stigende tendens de tre fØrste kvarta
lene , samtidig som det betalende opplaget sank ytterligere . 
De siste nånedene av året rettet imidlertid opp igjen � 
av tilbakegangen og både opplag og annonsemengde viste en 
pen stigning. 

Etter at Arne Kristiansen sluttet som Økonomis jef i AUF 
og forretningsfØrer i Fritt Slag i begynnelsen av august , 
ble det igjen opprettet en egen stilling som forretnings
fØrer i Fritt Slag .  Charles Johannesen ble ansatt i stil
lingen , og han har siden hatt den daglige Økonomiske og 
forretningsmessige ledelsen av visa. 

Alt ved utgangen av året kan det slåes fast at denne 
nye ordningen har bydd på store fordeler. FØrst nå er det 
virkelig blitt en daglig , planmessig forretningsmessig le
delse av avisa, og resultatene av ca. 5 nåneders arbeid 
viser at det er det lille daglige arbeidet som teller -
ikke periodevise , store aksjoner. 

I hØstnånedene er det tegnet over l 000 nye abonnenter 
- derav mange i p artilag , kvinnelag og fagforeninger. fle
re nye ungdomslag har tegnet kollektive abonnement , og fle
re arbeider med spØrsnålet. I det hele nå en si at mange 



lag og lagskommisjonærer har fått en ny, gledelig forstå
else for avisa. 

Det har også vært drevet et intenst arbeid på annonse
markedet . Dette arbeidet er ikke det letteste i en avis 
som Fritt Slag , men noen resultater har jo arbeidet vist , 
og annonsemengden har steget en del . Alt i alt nil en si 
at utviklingen den siste delen av året har vært gledelig , 
og en forsiktig optimisme er mer forsvarlig enn på lenge . 

Redaksjonelt har avisa fulgt de samme linjer som tidli
gere . Det er lagt stor vekt på å lage en så allsidig og 
frisk avis som JID..1lig . I størst JID..1lig utstrekning er også 
folk i sentralledelsen, i Landsstyret og AUF-ere ellers 
aktivisert i det redaksjonelle arbeidet f9r avisa - men 
ennå har avisa for få redaksjonelle kontakter rundt om i 
landet . 

Utøya. 

Trass i enkelte driftsvanskeligheter - særlig en lang
varig busskonflikt og elendig vær den siste delen av seson
gen - viste Utøya-sesongen 1956 en ny ,  pen drif'tsmessig 
framgang . Den totale omsetningen Økte og antall besØkende 
viste også stigende tendens . 

BesØket i helgene var, bortsett fra siste del av seson
gen, atskillig større enn tidligere , ren det er fortsatt 
al tfor li te belegg ellers i uka. Arbeidet med å få kurs , 
foreningsbesØk o . l .  til øya nil derfor forsterkes .  

Av spesielle arrangement denne sesongen kan nevnes åp
ningsstevnet i pinsen , St.Hans-stevnet , AUF 's faglige som
merskole , UtØya-uka, som ble en ny suksess , konferansen 
for D/lagsformenn og avslutningsstevnet .  

øvre Buskerud Idrettskrets v/Barne- og ungdomsutvalget 
arrangerte et vellykket 5 dagers idretts- og ungdomsleder
kurs. EllerS avviklet både Buskerud D/lag og Buskerud 
Arbeiderparti konferanser på øya. O slo D/lag hadde en 
rekke helgekurs . 

Endel kvinnelag ,  alderstrygdeforeninger o . l .  hadde dags
turer til øya. En mindre tropp Die Falken - medlemmer fra 
Hamburg - har besØkt øya en rekke ganger. 

Utbygginge� av øya har fortsatt etter tidligere vedtat
te planer. Vegen fra hovedbygningen til kolonibygningen 
ble brutt gjennom og ferdig grovplanert , arbeidet med rei
singen av stolper til det permanente elektriske lednings-
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nettet ble satt i gang , og det ble utf'ørt en del mindre ar
beider ellers . 

Den største oppgaven var imidlertid fullf'Øringen av om
byggingen og moderniseringen av kjØkkenet . Arbeidet ble 
på det nærmeste f'erdig til sesongåpningen i pinsen . K jØk
kenet er nå både blitt moderne og hensiktsmessig , men ennå 
trengs det en del f'orskjellig utstyr f'ør alt blir som det 
bØr være . 

Ombyggingen ble et stort Økonomisk lØf't. Utgif'tene kom 
opp i over 20 000 kroner. 

Mot slutten av året ble arbeidet med en større nØdven
dig ombygging og reparasjon av vaktmesterboligen på land
siden satt i gang.  

Arbeidet IDed planleggingen av en stØrre utbygging av 
idrettsbanen ble også satt i gang etter sesongslutt : Pla
nene f'or anlegget er utarbeidet i samarbeid med Sunavollen 
Idrettslag. Planene tar sikte på å skaf'f'e et skikkelig 
treningsanlegg både f'or f'riidrett, f'otball og håndball. 
Sundvollen Idrettslag , som etter en spesiell leieavtale 
med Utøya vil f'å disponere anlegget ,  har sØkt om tildeling 
av tippemidler. Det er også sØkt om kommunal støtte . Det 
er godt håp om at finansieringen skal bli ordnet. Arbei
det skal utf'øres på dugnad av idrettslagets medlemmer og 
av AUF i f'ellesskap . 

Den planlagte badstua vil bli bygget like ved idretts
anlegget , og vil bli kombinert med garderober. Badstuovn 
er alt innkjØpt.  Samarbeidet med Sundvollen Idrettslag 
har vært både godt og positivt , og vil uten tvil være av 
stor, varig verdi f'or Utøya. 

I 1956 f'ikk Utøya en bevilgning på kr. 5 000, - av "Ung
domsmidlene" til dugnadsarbeid, og kr. 5 000, - av Ferief'on
det t:il fortsatt atbygging . Kr. 2 500, - av det siste belØ
pet ble tillatt brukt til k jØkkenet,  mens resten skal bru
kes til innkjØp av ny vannpumpe . 

Fbruten å sk jØtte stillingen som vaktmeste� var Oddmar 
Stanwick bestyrer i sesongen. Hallvard Bakås var assistent . 
Gudrun Norman var k jØkkensjef', Irens Ragnhild og Tormod Jen
sen hadde ansvaret f'or kaf'een. 

Utøyastyret har i 1956 bestått av: Reidar Bråthen, :for
mann , Kjell Werner Hansen, Terje Lysen, John SØnstevold, 
Reidar Bergli og OddbjØrg Olsen .  Styret har vært suplert 
med Rut.h Ebbest'1.d fra Buskerud D/lag . 
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Sommerviksomheten. 

Sommervirksomheten tok fra sentralt hold sikte på tre 
spesielle arrangementer : den tradisjonelle faglige sommer
skolen, UtØya-uka og den Internasjonale leiren i Tammer
fors i Finnland. 

Den faglig� sommerleiren strakte seg denne gangen over 
to uker - derav den ene som en del av UtØya-uka. Kurset 
ble vellykket , men 15 del take re var selvsagt alt for li te . 

UtØya-uka fra 7 . -16 . juli samlet fra 100-200 deltakere 
fra forskjellige kanter av landet. "Uka" ble en ny suk
sess . 

Den norske kontingenten til leiren i Ta.mmerfors besto 
av ca. 200 fra alle kanter av landet. Reisen ble ordnet 
med 3 fellesreiser - fra Oslo , Trondheim og Narvik . Fra 
Finnmark reiste deitakerne i egne busser. 

Statens Ungdomsråd. 

Samarbeidet med og AUF' s virksomhet i Statens Ungdomsråd 
har fortsatt som tidligere . 

Reidar Hi rsti er fortsatt medlem av Både';:; og Reidar Brå
then av Kurskomiteen. finn Norman var formann i utvalget 
"Ungdomsorganisas jonene og forsvaret" til han gikk over i 
ny stilling og n:åtte si fra seg vervet.  Lasse Aasland er 
foreslått som ny representant fra AUF i utvalget .  I det 
spesielle utvalget som har lagt opp aktivitetskampanjen 
"Fri tid Fri for Fyll"  har Arne Ekeland repr�sentert AUF. 

I 1956 er det holdt to ungdoms-konferanser. På konfe
ransen på Frambu 23 . april var AUF representert ved Bernt 
H . Lund og Bjartmar Gjerde og på konferansen 26 . november 
med Reidar Bråthen og Bjartmar Gjerde . 

På konferansen i november bl� to forslag fra AUF enstem
mig vedtatt - et om utdannelsen av ungdomsledere , og et om 
den offentlige støtten til ungdomsorganisasjonene . 

I den norske ungdomSlederdelegasjonen i Sovjet-Samvel
det hØsten 1956 var AUF representert ved Alf Vee Haugen, 
Sogn og Fjordane . Reidar Hirsti deltok som medlem av Sta
tens UT'..gdomsråd. 

Ungdomsrådet har i år avviklet to ungdomslederkurs som 
AUF har del tatt på - på Frambu for Østlandsområdet 27 . mai 
- 3 .  juni , og i MosjØen 14. -16 .  september. 

Etter hendingene i Ungarn hØsten 1956 vedtok Ungdomsrå
det å innstille kontakten med Komiteen for ungdomsorgani-
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sasjoner i Sovjet-8amveldet .  Vedtaket ,  som senere ble god
kjent av Ungdomskonferansen, ble gjort etter ini tiati v av 
AUF.  

Folk og Forsvar. 

Kontakten red Folk og Forsvar har vært god i 1956 . 
AUF har fått innbydelser til og har vært representert på 
en rekke kontaktkonferanser rundt om i landet : På. Romsås 
ved Grorud 9 .  - 11 . mars , i Mandal 20. -22 . april , i NATO , 
Kolsås og GjØvik 6 . -9 .  september, i TromsØ 22 .-23 . septem
ber, på Kvamskogen ved Bergen 12. -14-. oktober, på Espeland 
ved Bergen 20. �21 .  oktober, på Jæren Fjernhjelpleir 26 . -
28 . oktober� i Steinkjer 23 . -25. november. Innbydelsene 
til disse konferansene ble overlatt D/laga. 

I en kontaktkonferanse i Paris 9 .  -13 . september del tok 
Erling Paulsen, Nord-Møre, Arvid Sletmoen, Gudbrandsdal og 
Reidar Bråthen, Sentralstyret .  Reidar Bråthen mØtte på 
Folk og Forsvars årsmøte 14-. februar. 

Den EUJ;Ppeiske Ungdomskampanjen og Det Europeiske Ungdoms
råd. 

AUF er i Ungdomskampanjen representert med Bernt H .  
Lund i Arbeidsutvalget og· Reidar Hirsti i Nåsjonalko�iteen. 
Samarbeidet og kontakten med Ungdomskampanjen har vært 
godt , og AUF har etter beste evne forsØkt å spille en ak
tiv rolle i de nasjonale organene . 

Fra Kampanjen er det kommet innbydelse til en rekke 
kurs og konferanser i inn- og utland. I størst JIDJlig ut
strekning har AUF forsØkt å være representert ved ··disse . 

Nordisk og Internasjonalt samarbeid. 

Samarbeidet red de sosialdemokratiske ungdomsforbundene 
i Danmark ,  Finland og Sverige er intimt og godt . Samarbei
det omf'atter både praktiske og politiske saker, og sk jer i 
fØrste rekke gjennom Den nordiske samarbeidskomiteen. AUF 
har for tiden sekretariatet for Samarbeidskomiteen red 
Reidar Hirsti som formann og Reidar Bråthen som . sek�tær. 

I 1956 har det vært 3 møter i Samarbeidskomiteen og AUF 
har deltatt i alle : I Stockholm den 11 . januar v/Reidar 
Hirsti og Reidar Bråthen (her del tok også Arne Kristiansen 
og Herman Pedersen) , i KØbenhavn 15. juni v/Reidar Hirsti 



og Reidar Bråthen og i Stockholm 20. november v/Reidar 
Hirsti og Reidar Bråthen. 
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Det årlige nordiske lederkurset ble holdt på SSU ' s sko
le Boxmnersvik 8 . -14. januar. Fra AUF deltok : Reidar Brå
then , Herman Pedersen, OddbjØrg Olsen, Lasse Aasland, Char
les Johannesen, Erling Paulsen, Nord-MØre , Karl Johan Grøn
haug , Bergen, BjØrn Engebretsen, Østfold, Reiulf Steen, 
Buskerud og Einar Andersen, :Akershus . 

Det store arrangementet i året var ellers den nordiske 
og internasjonale leiren i Tammerfors i finland der om
kring 200 AUF-ere del tok . 

Reidar Hirsti representerte AUF på det finske forbun
dets jubileumslandsmØte i mai måned. 

Etter forslag fra AUF er det i år opprettet en egen 
Nord-Skandinavisk samarbeidskomite som skal ta seg av s� 
arbeidet mellom forbundenes organer i de nordligste trak
tene . 

AUF er også med i Foreningen Norden. I 1956 er det 
holdt et par møter i "Ungdomsutvalget Il  i Foreningen Norden. 
Reidar Bråthen har representert Am' på disse . På det år
lige ungdomslederkurset i Storlien i januar var AUF repre
sentert ved Herman Ørndahl , Trondheim. 

Det internasjonale samarbeidet er i AUF i fØrste rekke . 
konsentrert om IUSy. Her er nå Bernt H. Lund med i Byrået , 
mens Reidar Hirsti har representert AUF i Eksekutivkomite
en. Eksekutivkomiteen hadde mØte i finnland i forbindelse 
med den internas jonale leiren. 

Trygve Lie ble i Taxmnerfors valgt inn i en spesiell 
Trade Union Committee i IUSY. 

På IUSY ' s vinterskole i Belgia tidlig på året del tok 
Reiulf Steen. Rolf Langset , Sentralstyret ,  Olav E . 'l'angen, 
Rakkestad og BjØrn Haga, TromsØ , del tok på IUSY ' s sormær
skole som ble holdt på Bommersvik i Sverige i juli . 

AUF ble tildelt en plass i en IUSY-delegasjon som skal 
besØke Syd-Amerika. Herman Pedersen ble tatt ut som norsk 
deltaker. Av forskjellige grunner er rei sen utsatt til på 
ny'd.ret 1957 . 

AUF har i år hatt besØk av to stipendiereisende fra an
dre IUSY-forbund, Ram Singh fra India og Susan Guarmathi 
fra USA. 

Det har i året ikke vært noen ytterligere utbygging av 
kontakten med Folkets Ungdom, Jugoslavia. Et forsØk på å 
arrangere t.m busstur til Jugoslavia sommeren 1956 strandet 
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på grunn av manglende deltakelse • UndersØkelser med sikte 
på å få til en utveksling av unge arbeidere mellom Oslo og 
Beograd har heller ikke fØrt til resultater.  

Den planlagte utvekslingen med Israel har forelØpig ik
ke latt seg realisere . 

SpØrsmålet om et utvidet internasjonalt samarbeid på 
tvers av politiske skillelinjer, finansiert av NATO , ble i 
året tatt opp som et alternativ til et forslag om en stØr
re NATO-festival . Etter grundige drØftinger i Sentralsty
ret ble det vedtatt at AUF slru.lle ta del i de konferansene 
som skulle holdes. Herman Pedersen var til stede på en 
konferanse i K�benhavn med den danske stats- og utenriks
minister som lanserte tanken om en NATO-festival . Senere 
del tok han og Lasse Aasland på en større ungdomskonferanse 
som NATO arrangerte i Paris.  - Noe endelig resultat av de 
mange drØftingene er det ennå ikke blitt. 

Poli tiske saker. 

Både våre lag og D/lag og Sentralstyret har i lØpet av 
året behandlet en rekke politiske saker. Sentralstyret 
har blant annet arbeidet med disse spØrsnål : 

Samf'unnet og brevskoleundervisningen. 

Saken er tidligere reist overfor Kirlce- og Undervi snings
departementet ,  og i lØpet av året. har vi gjort et par hen
vena.elser til departementet om . spØrsmålet . Sentralstyret 
har også gjort Il\Ye for å få kravet om en samordning av . 
brevskoleundervisningen i det offentlige skolestellet inn 
i Arbeiderpartiets arbeidsprogram for kommende stortings
periode . Det er trolig at saken nå nærmer seg en tilfreds
stillende lØsning . 

SpØrsnål i samband med militærtjenesten. 

Sentralstyret har sendt en henstilling til Ombudsmannen 
i forsvaret om å gjennomfØre tiltak som kan gjØre tillits
mannsutvalgenes arbeid bedre kjent blant rekruttene fØr de 
kommer i tjeneste . Ombudsmannen arbeider med spØrsmålet . 
Krav om utbetaling �v familie tillegg under rettsstridig 
fravær i militærtjenesten er oversendt Forsvarsdepartemen
tet som har ejennorufØrt til tak i samsvar med Fylkingens 
krav. Dessuten har Sentralstyret sendt en anmodning til 
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Regjeringen og bedt den om å sørge for klare lovregler som 
kan hindre at folk som gjør militærtjeneste , får fradrag i 
ferietiden på grunn av tjenesten. Dette kravet har siden 
fått dekning i et forslag om en revisjon av ferieloven, 
som en komite har ' lagt fram for Sosialdepartementet .  

Tjenestetidens lengde . 

r samsvar med formuleringene i vårt arbeidsprogram har 
Sentralstyret bedt regjeringen om å arbeide med spØrsmålet 
om en nedskjæring av tjenestetidens lengde . 

Medbestemmelsesretten. 

Sentralstyret har etter landsstyremØtet sendt et par 
henvendelser til Partiets sentralstyre med krav om en hur
tigst mulig gjennomfØring av programposten om medbestemmel
sesretten. En fyldig framstilling av saken er dessuten 
sendt til samtlige lag med oppfordring om å reise spørsmå
let i fagforeningene , særlig med henblikk på å modne spørs
nålet i fagbevegelsen og kanalisere kravene til LO '  s ledel-
se . 

Utdanning av ungdomsledere .  

Krav om Økt offentlig innsats for utdanning av ungdoms
ledere er reist overfor Statens Ungdomsråd, som tok saken 
opp på Ungdomskonferansen i november. Konferansen støttet 
AUF 's syn, og UngdoJ!lSrådet arbeider fortsatt med spørsnå
let . 

Offentlig støtte til ' de pol{tiske ungdomsorganisasjonene . 

AUF har tidligere forsØkt å kjØre saken fram på flere 
hold, ikke minst med henblikk på en revisjon av Kommunelo
vens paragraf 23. Det har imidlertid vist seg å være van
skelig å tvinge fram en lØsning på denne inå ten. Sentral
styret har derfor fUnnet det mer hensiktsmessig å forsØke 
å få til en ordning , som faktisk kan sette Ul'lgdomsorgani
sasjonene i en særstilling på dette området . Saken ble 
derfor tatt opp på den siste ungdomskonferansen, hvor Fyl
kingen greide å få til en enstemmig henstilling fra kon
feransen til Regjeringen om å få en offentlig utredning om 
omfanget og retningslinjene for den offentlige støtten på 
ungdomssektoren. Det er stor sannsynlighet for at vi her 
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kan nå fram til det samme re sul tatet som i Sverige , hvor 
også Unge HØyre har gått ned på å likestille de politiske 
ungdomsorganisasjonene med de andre når det gjelder den 
offentlige støtten, bortsett fra ting som har en direkte 
tilknytning til partipolitisk propaganda. Både Ungdomsrå
det og Sentral styret arbeider fortsatt med spØrsmålet . 

Elev- og lærlingeheim for utenbys ungdom i Oslo . 

Et fornyet krav er oversendt Kirke- og undervisningsde
partementet hvor en komite p.å arbeider med spØrsmllet . 

Rekrutteringen til norsk arbeiderpresse . 

SpØrsnalet er tatt opp overfor Partiets sentralstyre , 
som har nedsatt en komite til å se på hele problemkomplek-' 
set . Det Fylkingen i fØrste rekke har pekt på , er den be
tenkelige avpolitiseringen blant våre parti journalister, 
og deres manglende fØlelse av tilknytning til bevegelsen. 
Fylkingen er representert i utvalget som er nedsatt av Par
tiets sentralstyre . 

Utredningsarbeidet i arbeiderbevegelsen. 

I en henvendelse til Partiets sentralstyre har Fylkingen 
pekt på at det i dag ikke fins en utredende instans i ar
beiderbevegelsen, som kan behandle spØrsmål i tilknytning 
til de mer prinsipielle og langsiktige oppgavene i bevegel
sen. Henvendelsen fØrte til at hele spØrsmålet nå blir 
tatt opp i Samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 
ned sikte på å finne fram til en mulig lØsning . 

Ungdonunens pengesparing . 

Sentralstyret har på ny tatt opp spørsmålet om å finne 
en brukbar form for å kunne stimulere ungdommen til større 
sparing . Ungdomspolitisk utvalg arbeider ned saken, og 
det er mulig at hele spØrsnålet kan reises på Ungdomskon-
feransen i april . 

. 

Offentlig overtakelse av de private handelsskolene . 

Kravet om en offentlig overtakelse av de private handels
skolene er reist overfor Kirke- og undervisningsdepartemen
tet .  Saken har fått en litt annen vending under departemen-
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tets arbeid med spØrsmllet. Sentralstyret konnner fortsatt 
til å arbeide red saken . 

Økningen i ungdomskullene. 

Etter initiativ fra Fylkingen har LO og AUF utarbeid en 
felles henvendelse til Regjeringen om alle de problemer som 
reiser seg i samband med den sterke Økningen i de unge al
dersgruppene i årene framover. Henvendelsen vil i nær 
framtid bli oversendt. 

Det faglige ungdomsarbeid. 

På bakgrunn av de erfaringene Fylkingen har på den fag
lige ungdomsfronten, har Sentralstyret tatt opp spørsmålet 
om klarere og mer planmessige retningslinjer og et nærmere 
,samarbeid med fagbevegelsen på dette område. Det er ned
satt et utvalg med representanter fra LO ,  AOF og AUF, og 
utvalget vil litt seinere på vinteren legge fram en inn
stilling. 

Internasjonale spØrsmål. 

Sentralstyret sendte en skarp protest til regjeringen i 
USA under den skjcndige diskrimineringen av negerstudente
ne i Sør-statene i fjor. 

Etter hendingen i Midt-Østen formulerte Sentralstyret 
en skarp protes t, rettet mot Englands og Frankrikes poli
tikk i samband red Suez-konflikten. Partiets sentralstyre 
ble bedt om å ta opp saken innenfor rarmnen av Den sosialis
tiske internasjonalen 1 og Fylkingen tok også saken opp med 
IUSY. 

I samband med hendingene i Ungarn ble det oversendt en 
skarp resolusjon til regjeringen i Sovjet-Samveldet, en 
hilsen til sosialdeIOOkratisk ungdom i Ungarn, og Sentral
styret forsØkte dessuten å stimulere våre lagsfolk til 
innsats i innsamlingsaksjonen. Flere av våre lag gjorde 
en glimrende innsats, og sentralstyret mottok mange uttal
elser fra lag og D/lag. 

Etter hendingene i Ungarn tok AUF initiativet til å 
bryte all kontakt mellom Statens Ungdomsråd og det sovjet
:russiske ungdomsrådet, iallfall for en tid. Forslaget 
fikk enstemmig tilslutning både i Ungdomsrådet og på Ung
domskonferansen. 
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Ellers har Fylkingen vært aktivt med på å reise flere 
internas jonale sp Ørsmål både innenfor IUSY og Den nordiske 
samarbei dskomi teen. 

Andre saker. 

. I tillegg til de sakene som er nevnt ovenfor,  har Sen
tralstyret arbeidet med en rekke andre poli ti ske spørsmål 
som stipendier til skoleungdom og studenter, bevilgninger 
til samfUnnshus og forsamlingslokaler, tiltak på familie 
og forbrukersektoren og ungdommens forhold i arbeidslivet .  
I den grad de t  har vært mulig , har Sentral styret forsØkt å 
fØlge opp i de spØrsmål som til enhver tid har vært til 
behandling i Stortinget ,  og som har hatt særlig interesse 
for oss . Ungdomspolitisk utvalg har dessuten vært sterkt 
opptatt av de sakene sbm skal behandles på Partiets lands
møte i begynnelsen av juni i år. Ellers h3.I' en rekke av 
våre lag og D/lag tatt opp viktige komnnmale og fylkeskom
munale spØrsmål , ikke minst på skole- og utdanningssekto
ren. 

Framfylkingen 
Landsrådet.  

Framfylkingens Lå..."l.dsråd har disse medlemmer :  Vferna Ger
hardsen , Rolf Hansen, Reidar Hirsti , Sverre Frogner, Odd 
K jus , BjØrg Nilsen, BjØrn Fougli , Hans SundrØnning ,  Paul 
Engstad, Inger Halvorsen, Asb jØrn Pettersen ( til 31 . mars 
1956) , Finn Norman, Dagfin Rimestad; samt Øivind Hansen, 
Lis Fridholm og Kåre Olsen, valgt av Landskonferansen. 

Arbeidsutvalg : Werna Gerhardsen, l andsle der , Rolf Han
sen , ne stlandsleder, Finn Norman , sekretær. 

Orgrou sas jonen . 

Det er i perioden reist endel nye l ag .  Virksomheten i 
laga veksler sterkt fra det bedre til mindre tilfredsstil
lende virksomhet . Dette knytter seg til lokale- og leder
vansker .  I lØpet av perioden er det holdt en rekke fore
drag , møter og konferanser med partiavdelinger og lag. 
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Organisasjonsoffensiv i Vestfold 18 . februar til 18 . mars .  

Samtlige lag i Vestfold ble i nevnte tidsrom besØkt opp
til 2 ganger av representanter fra sentralledelsen. Hen
sikten var å drØfte virksomheten med lagas ledere , og sam
men med dem legge opp planer. Konferansen ble avsluttet 
med et kurs og en større konferanse i TØnsberg . 

Konferansen med hovedorgani sasjonene 16 . mars . 

Etter innbydelse fra Landsrådet trådte hovedorganisasjo
nene sammen for å drØfte spØrsmålet om ny formålsparagraf 
og nye lover for organisasjonen. Hovedorganisasjonenes re
presentanter ga under drØftingene Landsrådet veiledende 
holdepunkter i det videre arbeide med nevnte spØrsmål . 

Formålsparagraf og lover. 

Landsrådet har i 1956 i flere Landsråds- og særmøter ar
beidet med å gjøre nye framlegg til formålsparagraf og lo
ver. 

Kursvirksomheten. 

FØlgende kurser er holdt : 26 . mai til 2 . juni : Sang- og 
leikkurs på FRAMBU med 25 deltakere . 22 . til 29 . septem
ber : .3 . Frambukurs - .30 deltakere . Dessu ten er avholdt 
et foreldrekurs i Oslo , hvor det også for tida foregår et 
gitarkurs og 2 ringer i folkevi sedans . 

FRAMBU . 

Frambu ble innviet i juni 1955 . Frarolaga har som ellers 
brukt hyttene til overnattingsturer, Oslo Framkrets og, 
Framfylkingen har hatt kurser og andre tilstelninger der. 
Noe nytt for året er instruksjonsvirksomheten i friluftsar
beid. Det er opprettet en �instruksjonsgjeng av ledere i 
Oslo som etter opplegg av Rolf Hansen skal drive kontinuer
lig instruksjonsvirksomhet i friluftsarbeid med Oslo- og 
noen utenbys lag hver helg i tida sep'i;eniber/mai . 

Reisesekretærens virksomhet .  

1 5 .  mars d.å . ble Tormod Kristiarlsen ansatt som reise
sekretær i Framfylkingen. Har. reiste i de fØrste nåneder 
på. studietur til våre broderorganisasjoner i Danmarlc og 
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Sverige , slik at han i lØpet av forholdsvis kort tid fikk 
innblikk og hØste erfaringer av det mangeartede arbeid som 
drives der. 

På grunn av arbeidet i forbindelse Iæd sang- og leikkur
set , besØk av den russiske barnedelegasjonen og Stockholms
leiren, ble det li ten reisevirksomhet fØr i september. 

Den fØrste reiseplan som ble lagt omfattet tidspunktet 
fra 9 . september d.å . til januar 1957. Hittil . er fØlgende 
steder besØkt : Bergen-Trondheim-8tavanger-Sauda-8andnes og 
Haugesund. Når det gjelder besØkene Bergene og Trondheim 
vil vi nevne at mange stedet' i distriktene rundt omkring 
disse byene ble besØkt. Det ble flere gode mØter og kon
feranser med representanter for ungdomslag , parti- og kvin
nelag . Det ble også arrangert en rekke barnearrangementer 
hvor reisesekretæren fortal te om -Framfylkingens virksomhet 
ved siden av at han viste lysbilder, film og framfØrte an
nen underholdning for barna. 

I besØk av lengre varighet vil man sØke å legge opp til 
kurser ræd deltakelse fra distriktene omkring , og disse 
kurser vil for det meste omfatte praktisk arbeid. 

Nordisk samarbeid. 

Det er avholdt 2 nordiske konferanser i år. På Nordi sk 
konferanse 12 . og 13 . mai ble det besluttet å arrangere en 
nordisk uke i tiden 28 . okt . til 4. nov.  d.å.  

Tidspunktet for avviklingen av en slik uke ble sett i 
relasjon til Nordens dag , den 30. oktober, særlig fordi man 
hadde Ønske om samarbeid med Foreningen Norden. 

Nordisk Uke ble en suksess . La oss fortsette i samme 
lei . De kontakter som her er sluttet bØr vi arbeide videre 
med. Et sterkere samarbeid mellom våre organisasjoner er 
til beste ror oss alle .  

Nordi sk leir i Stockholm. 

Framfylkingen hadde med 350 deltakere fra hele landet 
til denne leiren. 

Internasjonal t samarbeid. 

Det har vært stor aktivi tet på det internasjonale områ
det i denne perioden. International Falcon MoveIænt har 
nå funnet en arbeidsform som vil kunne gi tilfredsstillen
de re sul tater i årene framover. 
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Russisk barnedelegasjon. 

I tiden 23. juni til 7 .  juli var 20 russiske barn Fram· · 
fylkingens gjester. Sammen med 20 norske barn bodde de 
russiske barna på Fratribu i '  den tiden besØket varte . BesØ
ket fikk stor publisitet og ble sett på som et positivt 
tegn. 

Representasjon. 

Nordisk kon:feranse i Stockholm: Werna Gerhardsen , Finn 
Norman , Tonrod Kristiansen. Nordisk konf'eranse i Oslo : 
Werna Gerhardsen, Rolf Hansen, Øivind Hansen, :B�nn Norman 
og Tormod Kristiansen. Dansk Unglederkurs i påsken, 
I�ttskurs på Se js,  og Sang- og leikkurs i Slagelse : Tor
mod Kristiansen. Dansk Landslederkurs 1956 : Turid Normann . 
IFM-lederkurs i Hatriburg : Susi Ochsenbein og Ivar Hansen. 
DNAs Land$nØte : Werna Gerhardsen og Finn Norman. AUFs 
LandsmØte : Werna Gerhardsen. A-lotteriet : Werna Gerhard
sen. AUFs Sentralstyre : Finn Norman . 

Admini stras jon. 

1 .  ap�l d.å . ble kontoradministrasjonen lagt om etter 
drØftinger Iæd Oslo Framkrets . Således fikk Framfylkingens 
sekretær også det daglige ansvar for Oslo Framkrets etter 
Asb jØrn Pettersen, som sluttet .  Ved siden av dette ble 
kontoret styrket med en ny kontordame , Susi Ochsenbein. I 
samsvar med Ønske på Landskonf'eransen i 1954 ble Tormod 
Kristiansen ansatt som reisesekretær i Framfylkingen den 
15. mars d.å. Framf'ylk;!.ngens sekretær Finn Norman sa opp 
sin stilling fra 1 .  nov. d.å .  og Øivind Hansen begynte san 
ny sekretær den 1 .  desember 1956 .  

Den 3. Landskonf'e ranse 

ble avviklet i helgen 10. og Il . november med i alt 39 del
takere. Konferansen behandlet bl . a. spØrsn:ålet om ny for
n:ålsparagraf og nye lover for Framfylkingen. Landskonfe
ransen valgte 5 representanter til det nye Sentralstyre . 
Disse ble valgt : Rolf Hansen, Egil WenneIOO , Turid Normann, 
Finn Norman og Stener Syversen. Varamenn ble : AsbjØrn Pet
tersen og Knut Hylbakk . 
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Arbeidernes Opplysningsforbund 

Forretningsutvalget i AOF 1957 består av fØlgende : Konrad 
Nordahl , LO ,  formann, Haakon Lie , DNA, nestformann, Aksel 
Z&.chariassen, AOF,  sekretær, P. Mentzen, LO ,  Aase Lionæs, 
Von der Lippesgt .  15,  OIllO , Hans Hegg , LO , Egil Halvorsen, 
Norsk Jernbaneforbund, Gunnar Myhre , Norsk Jern- og Metall
arbeiderforbund, Alf Ottesen , Norsk Komnnmeforbund. 

Varamenn: Frank Andersen, rnA, Fritz W. Hannestad, 
Norsk 'Forbund for Arbeidsledere og Tekniske FUnksjonærer. 
Ragna Karlsen, LO , Trygve Hoem, Vei 1187 , Blokk 37 , Tonsen
hagen, RØdberget byggefelt ,  Olav Bruvik , Norsk Tekstilar
beiderforbund, Thorleif Andresen,  LO ,  Sigurd Halvorsen, 
Norsk Kommuneforbund. 

Del' konjunktur-pregede nedgangen i studiearbeidet som 
har fulgt alle valgår, uteble heller ikke for arbeidsåret 
1955-56 . Noen endring i dette blir det neppe fØr et full
stendig organisasjonsapparat med AOF-foreninger er bygd 
opp . 821 studieringer med 8 204 deltakere ble rapportert 
siste arbeidsår. 

Nedgangen i antallet studieringer, er nest markant innen 
arbeiderungdomslag og arbeiderkvinnelag ,  noe som sjØlsagt 
heng€:;r sanunen med at deres medlemmer også er aktive i valg
arbeidet om hØsten. AOF er av den oppfatning at en omleg
ging av valgarbeidet innen disse lagene , burde kunne fØre 
til at en istedenfor nedgang , ville få betydelig oppgang i 
antallet studieringer under valgår. Det opplysningsarbei
det om viktige samfunnsspØrsml som da foregår, burde en i 
svært mange tilfelle kunne legge til studieringer som leg
ger materialet til rette for videre behandling i laga. 

Kvaliteten i ring-arbeidet blir bedre år for år, etter 
hvert som materiellet blir forbedret og ringene får mer 
erfarne ledere . Dette fØrer bl . a. til me r  intenst studium 
over lengere periode enn fØr. 

AOF har som vanlig analysert en del studieringer som det 
foreligger mer utfØrlige opplysninger om. Analysen omfat
ter 335' studieringer med 3403 medlemmer - 1217 kvinner og 
2186 menn. Av disse :\!lar 277 kvinner og 276 menn ikke opp
gi tt alder. For de andres vedkommende ser fordelir1...gen på 
ulike alderstrinn slik ut : 
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Under 20 år 100 kvinner - 107 menn - i alt 207 
20 - 25 t i  83 I l  - 153 ti  Il  236 
26 - 30 t i  101 Il 292 " " 393 
31 - 35 ti  93 ti  - 317 ti Il 410 
36 40 Il  119 ti  334 Il Il 453 
41 - 50 11 242 ti  - 423 Il  Il 665 
51 - 60 Il 170 I l  - 153 1 1  1 1  323 

Over 60 1 1  32 \ I  31 " 11 63 

Uten at en skal legge alt for stor vekt på disse talle
ne som "bare omfattet en del studieringer, er det likevel 
verd å merke seg at nedgangen i antallet studieringer i 
al t vesentlig skyldes aldersgruppene inntil 35 år, og mer 
markant for menn enn for kvinner. En nå ha lov til å trek
ke den slutningen at det er virkningene av valgkampen vi 
ser her. ForsØkene på å engasjere disse aldersgruppene -
og andre - i gruppearbeid ved hjelp av tilrådinger til 
kul turprogram, sosialiseringsprogram osv. , gir grunnlag 
fur den oppfatning"3n at gruppearbeid og ring-arbeid er et 
utrærket middel til ak:ti visering av medlemmene når det 
gjelder aktuelle saker. 

Også det siste året topper studiearbeid i organisasjons
kunnskap statistikken, men den prosentvise andelen er noe 
lavere enn året fØr. Prosentvis er det flere ringer i �
funnskunnskap og fagforeningskunnskap .  Almene fag som 
språk , regning ,  psykologi og litteratur samlet omtrent li
ke mange ringmedlemmer som tidligere år, nemlie- Il+-, 5 % av 
ringene . 

Interessen for å gjØre teoretiske spørsmål og historie 
til g jenstand for behandling i studieringer er nokså inini
nål .  Det later til at de fleste vil foretrekke å behandle 
slike emner på kurs og i forelesningsrekker. 

For om mulig å få i gang flere ringer i historie , er 
det lagt opp studiemateriale til studium av Oddvar BjØrk:-
11Ulds bok om Ma.rcus Thrane og Kåre Holts bok om "hattema
kerkrigenIl , "Det stol te nederlag" . Dessuten er det laget 
bildeband til emnet og organisasjonene er bedt om å lage 
til helgekurs som opptakt til ring-arbeidet . 

Også antallet kveldsskoleklasser er gått noe tilbake 
siste år, nemlig fra 128 klasser med 1995 elever til 102 
klasser med 1662 elever. Viktig er det å merke seg at 
AOF-foreningene har like mange klasser som året fØr, nem
lig 78 og at deltakertallet i disse klassene er gått opp, 
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nemlig fra 1175 til 1277 . Med den større erfaring AOF
foreningene etter hvert får, og det Økonomiske grunnlaget 
de skaffer seg , er det håp om at de vil sørge for stabili -
teten og videreutviklingen av denne viktige og tradisjons
rike studiemetoden. Administrasjonen har prØvd å legge 
dette til rette bl . a. ved modernisering av undervisnings
planene for kveldsskolen. 

Det ble siste arbeidsår arrangert 61 kurs som varte 
minst en uke , og kursene hadde i alt 1710 deltakere . Av 
disse ble 30 kurs arrangert av AOF, resten av fagforbund 
eller lokale instanser. Mange AOF-h.-urs var overtegnet ,  
til dels meldte det seg fem ganger så mange som en hadde 
plass til . 

Det var siste år færre helgekurs enn året fØr, men fle
re deltakere .  I alt ble det avviklet 345 helgekurs med 
8292 deltakere . Tallene året fØr var 350 kurs og 7770 del
takere.  

Organiseringen av AOF-foreninger blir forsØkt gjennom
fØrt etter hvert som de nye lokale samorganisasjonene blir 
organisert . Lengst er en kommet i Rogaland hvor AOF-fore
ningen i Stavanger nå har fått fØlge av foreninger på dis
se stedene : 

Egersund, Bryne , Sandnes, Ålgård og Oltedal , JØrpeland, 
Sauda, Kopervik , Skudeneshavn og Åkra, Haugesund og omland. 

Utsendinger fra alle disse foreningene har konsi tuert 
seg som et  representantskap og utpekt den nye distriksstu
dienemnda med Henrik Paulsen som formarm.. Ny-organiserin
gen har alt slått ut i vesentlig større aktivitet . 

Under reiser som Magne Jønsson og Anders MØrk har fore
tatt , er det. startet AOF-foreninger i kontakt med lokale 
samorganisasjoner i Troms og Finnmark. Men det er vanske
lig å få noen fart i disse foreningene , så spredt som be
folkningen vanligvis bor i de nord-norske fylkene . Erfa
ringen fra Rogaland og andre dist,rikter synes å bekrefte 
at det . ikke vil bli ordentlig fart i virksomheten fØr de 
lokale AOF-foreningene har en effektiv distriktsstudienemnd 
å støtte seg til . 

Virksomheten i byene øver s tor innflytelse , og det er 
derfor verd å legge merke til framgangen i Narvik , Trond
heim, Lillehammer og Stavanger. 

I Bergen er det ennå ikke lykkes å skape noe gjennom
brudd for tanken om en AOF-forening . Et "AOF-representant
skap" har ikke fast kontingentordning og Økonomien er min-
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dre god. Dette influerer på til tak og arbeidsmuligheter.  
I lØpet av det siste arbeidsåret har flere foreninger 
meldt seg inn, og ledelsen har derfor lansert e t  noe dris
tigere arbeidsprogram. 

I Oslo lot omorganiseringen vente på seg , men er nå 
gjennomfØrt . Den tidligere opplysningskomiteen er opplØst 
og en ny AOF-forening er i virksomhet. Pr. 31 . desember 
1956 hadde godt og vel 50 foreninger med omlag 35 000 med
lemmer meldt seg inn. Omorganiseringen vil ventelig være 
ferdig i lØpet av våren 1957 . 

Ved siden av Olaf Wang Johnsen er til videre tilsatt to 
sekretærer, Rolf Lystad og Rolf Fl amme . 

Samarbeidet med NKL fortsatte i 1956 og re sul terte bl . a.  
i tre gode uke-kurs på ulike steder av landet . Dessuten 
er det laget til helgekurs og konferanser flere steder 
rundt om i landet . 

Samarbeidet med fagbevegelsen er meget god. Særlig 
gjelder dette materiell til studium av ØkonomiSke spØrs
nål og forberedelsene til kursvirksomhet.  

Kul tur-debatten fikk i 1956 et kraftig oppsving . Etter 
en artikkel av Torolf Elster i Arbeiderbladet og en pole
mikk som Trygve Bull innledet , fulgte en rundebordSkonfe
ranse som AOF arrangerte i slutten av november 1955. Et 
bredt anlagt referat ble trykt og ga grunnlag til fortsatt 
livlig ordskifte både i aviser og på organisasjonsmØter. 
Utpå sommeren ble det arrangert et ukekurs på SØrmarka med 
Helge Sivertsen som kursleder. En del av materialet til et 
kul turprogram for Det norSke Arbeiderparti ble lagt fram 

. for deltakerne og sa.umfart ganSke grundig. Svarene fra 
arbeidsgruppene ble trykt i et eget hefte under navnet "Ar
beiderbevegelsen og kulturproblemene ti . Senere er arbeidet 
med materialet viderefØrt og opplegg er gjort for å få i 
gang en rekke arbeidsgrupper med et revidert utkast til 
kul turprogram som arbeidsgrunnlag. 

Salg av studiemateriell er i 1956 kommet opp i vel 
70 000 kroner, 13 000 kroner mer enn året fØr. Den vesent
ligste årsaken til stigningen er brosjyren "LØnnsroottakere 
og Skatt av årets inntekt ti , trykt i 8 000 eksemplarer. 

l 1956 ble det registrert 180 faste abonnenter på AOF 's 
Skrifter. De betal te hver 20 kroner og fikk tilsendt 
trykksakene etter hvert som de forelå . 

For teatermateriellet er prisen 15 kroner. 219 abon
nenter ble registrert i 1956 . 
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Det er sendt ut to "bokkasse!''' , en om kulturprogrammet 
og en om ''Kjenn din kormnune" . I alt ble det i 1956 be
stilt 75 slike bokkasser. 

Det er sendt ut en del nytt teatennateriell og helaf
tens møteprogrammer. 

Til fylkesanalysene er det laget sJ;udierettleiinger 
for MØre-Romsdal , Troms og Sogn og Fjordane. For de andre 
fylkenes veakomn.ende sørger Samnemnda for studiearbeid ·for 
studierettleiinger. 

Film-avdelingens virksomhet bar fØrt til Økt leieinn
tekt . Det er anskaffet 57 nye filmer. Halvparten er un
derholdningsfilm som skal erstatte de gamle som en måtte 
skifte ut . 1955-56 ble det registrert 5659 filmutleier. 

Samnemnda for studiearbeid som ble stiftet i 1932 , har 
AOF stadig intim kontakt med. AOF-sekretær Alfred Wold 
har vært formann noen år, men er i november 1956 erstattet 
med Knut Fjæstad, NKL .  - I lØpet av 1956 arrangerte Sam
nemnda et viktig kurs på Dombås og en flere dagers konfe
ranse på Tranberg ved GjØvik hvor nye framstØt for studie
arbeidet ble tilrettelagt . Bl . a. ble det reist krav om at 
Kirke- og undervisningsdeparterentet nå sette ned en komi
te til å foreta en offentlig utgreiing av kulturarbeidets 
stilling i kommunene og de mulighetene som foreligger for 
en rasjonalisering og effektivisering av det frivillige 
arbeidet i dette feltet .  

Internasjonal t samarbeid har vært ganske :i vlig også i 
1956. På AOF-internasjonalens kongress i Wien var Norge 
representE..rt ved Aksel Zachariassen. 

AOF har formidlet en rekke kUrsopphold i utlandet , og 
bl .a.  hjulpet 10 ungdommer til et 12 ukers opphold ved 
"Manchesterskolen" • 

Geneve-skolen som er et nordisk samarbeiqs-tiltak, har 
fått sin Økonomi betydelig styrket ved hjelp av Økte til
skott fra regjeringene og et tilskott fra ILO på 2000 dol
lars . Da skolen var 25 år i 1956 , ble det foretatt en 
innsamling til en jubileumsgave som innbrakte 30 000 kro
ner. "Sven Backlunds Minnefond" er overlatt styret til 
disposisjon. Dagfinn Austad fUngerte sqm norsk lærer sis
te· år , og ble senere på året utpekt som rektor for skolen 
i 1957 . 

AOF feiret 25 års jubileum den 12 . desember og- dagene 
omkring. Større festmØter ble holdt i Oslo , Bergen, " Trond
heim, Sarpsborg og' flere steder. 
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Under en fest-lunsj på Stratos i Oslo ble forbundet 
overrakt pene gaver fra medlemsorganisasjoner, andre ven
ner og fra broderorganisasjonene i Norden. Forbundets 
fØrste formann , Oscar Torp , var blant de som hi] ste jubi
lanten. 

Et stort opplagt fest-mØte samme kveld i Folkets Hus i 
Oslo samlet stuvende fullt hus .  Taler ble holdt av Haakon 
Lie , Einar Gerhardsen, Martin TraIlITJlEl og Reidar Hirsti og 
det var fint program eller. Ved siden av at alle del taker
ne fikk en sjelden opplevelse , ble det hØve til å hylle en 
del av dem som har betydd mye for norsk kulturarbeid, Mar
tin Tranmæl ,  Gunnar Ousland, Arne Paasche Aasen, Jolly Kra
mer Johansen, arbeidersangkorene , musikerne . 

På vegne av en komite som Landsorganisasjonen har ned
satt , gjorde Alf Ottesen, oppmerksom på &.t det var i gang 
en innsamling til et jubileumsfond. Pengene vil ventelig 
bli brukt til stipeLd for fCJlk som sl:al på kurs i utlandet. 

Det er valgt ny formann etter at Anton Andre�en har fun
gert i stilhngen i 10 år. Under festlighetene fikk Andre
sen behØrig takk for velgjort arbeid og ble overrakt en 
vakker bokgave . 

Til ny formann er valgt LO-formannen , Konrad Nordahl . 
På årsmøtet bl.e det gjort også. andre viktige vedtak . Kon
tingenten ble Økt me d  10 Øre pr. medlem pr. uke , og repre
sentasjonen ble omlagt slik at tilsluttede organisasjoner 
hver for seg velger sine utsendinger til representantska
pet . Dette fØrte under årsmøtet til at forretningsutval
get fikk større innslag fra faglig hold enn fØr. Forret
ningsutvalget ble samtidig utvidet fl.'a 7 til 9 medlemmer. 

Arbeidernes Pressekontor 
Vil"xsomheten ved Arbeidernes Pressekontor har i 1956 

vært preget av en omfattende teknisk utbygging . I lØpet 
av året fikk kontoret fjernskri verforbindelse meJ ytterli
gere 6 aviser, "Nordlands Framtid" , BodØ , IIFremover" , Nar
vik ,  "Tidens Krav" , -Kristiansund, "Sunnmøre Arb.::ideravis" , 
Ålesund, "Telema.rlc Arbeiderblad" , Skien og "Ti den" , Aren
dal . Ved kontoret er det skaffet nytt teleprinterutstyr 
slik at kapasiteten er -Økt vesentlig . Denne utbygging har 
fØrt til en sterk intensivering av den innenlandske nyhets
formidling og det har gitt muligheter for på en tilfreds-
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stillende nåte å dekke store utenlandske begivenheter.  I 
samarbeid med Arbeiderbladet og med den svenske arbeider
presse har det vært leiet egne fjernskriverlinjer til Cor
tina og Melbourna; og stoffet har vært overfØrt direkte til 
alle våre aviser som nå har fjernskriverforbindelse . Også. 
under de hektiske uker i Ungarn i noveIriber ble det daglig 
fØrt over stoff på. fjernskriver. Det er forutsetningen at 
det i året som konuner skal atbeides ræd en videre utbyg
ging av telekommunikasjonsnettet, en vil også. sØke å få 
fjernskriverfotbindelse mellom sarnkjØringsavisene og å få 
en linje mellom Stortinget og avi sene . 

Også. når det gjelder bruk av billeder er avisenes tek
niske muligheter sterkt Økt i lØpet av året . 17 aviser 
kan nå lage klisjeer på. egne klisjemaskiner . Det har 
skapt nye muligheter for APs billedavdeling som i stadig 
større utstrekning kan gå over til å sende originalbilleder 
til avisene . I lØpet av året er det sendt mer enn 3 000 
billeder hvorav en vesentlig del er med motiver av lokal . 
interesse .  

Den tekniske utbygging har fØrt til en omlegging av ar
beidsordningen med en mere markert skiftordning enn tidli
gere , kontoret er ordinært åpent fra kl . 6 , 30 til 23 .  

BjØrn HØyem-Johansen er medatbeider i Stortinget og 
Knut Ribu ble i lØpet av året ansatt som ny faglig medar
beider. I arbeidet med det politiske stoffet sØker en 
utenom den vanlige kommentar og reportasjevirksomhet å leg
ge vekt på. fortrolige orienteringer til redaktørene og på 
stoff av lokal interesse . Omfanget av spØrsrrål fra avise
ne med spesialoppdr� som skal lØses er stadig stigende , 
det kommer daglig inn 10 til 15 spørsmll som skal besvares . 
Det er et meget tidskrevånde arbeide ,  roen avisene gir ofte 
uttrykk for at de setter særlig pris på. denne del av virk
somheten. Kontoret har etter hvert inparbeidet seg som en 
Oslokorrespondent for avisene , og navnet AP finnes nesten 
ikke mer i avisene . 

. 

Foruten arbeidet med reportasjer og kommentarer får 
kontoret stadig mere å gjøre med alle former for underhold
ningsstoff. 
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A-Pressen 
Økonomien. 

Mens 1955 kunne karakteri seres som det beste drif'tsår 
for A-pressen , har den stadige utgiftsø,kingen fØrt til en 
stramrrere Økonomi , og re sul tatet for 1956 viser derfor en 
tydelig driftsmessig f'orverring i forhold til året fØr. 

Avisene har vært nØdt til i noen grad å legge på prise
ne for å kompensere utgift sØkingen , rren dette er all tid 
upopulære tiltak som avisene utsetter til det ingen vei er 
forbi . 

Opplaget . 

A-pressen kan glede seg over en Øking i sitt nettoopplag 
også i 1956 . Såvel for lokalavisene som for den samlede 
A-presse har vi Øking i det betal te opplag .  Opplagsbevegel
sen har vist en s tadig stigende kurve i årene etter krigen, 
og vi trykker i dag et opplag på ca. 380 000 . 

Teknisk utstyr. 

Arbeidet med å sette det tekniske apparat i avisene våre 
i konkurransemessig stand har fortsatt også i 1956 . Vi nå 
si at vi i dag stort sett har et moderne og vel utrustet 
teknisk presseapparat • 

. Bergens Arbeiderblad har ved årsskiftet 1956-57 anskaf
fet et nytt teletypeanlegg . Dette er en teknisk nyskapning 
som det settes store forventninger til , og som vil bety en 
styrking av avisens konkurranseevne . 

Finmarken, VadsØ , har tatt i bruk en Duplex flattrykks
rotasjon og har ellers fått tilfØrt nytt teknisk utstyr. 

Glåmdalen, Ko�svinger, ronterer en 32 sidig stereotypi
rotasjon til erstatning for sin 8 sidige rotasjonspresse . 
Den nye pressen vil være · i driftsklar stand sommeren 1957 . 
Det er sannsynLig at den ledige rotasjonen i Glåmdalen vil 
bli overtatt av Akershus Arbeiderblad og Romerikes Blad . 

Sarpsborg Arbeiderblad har kjØpt en 32 sidig stereotypi
rotasjon og arbeid er satt i gang f'or å gi plass for pres
sen. 

En rekke andre aviser har fått fornyet og forbedret sitt 
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tekniske utstyr. I lØpet av 1956 har ytterligere 3 aviser 
anskaffet nye klisjemaskiner. I lØpet av våren 1957 vil 
enda 5 av våre aviser kunne ta i bruk klisjemaskiner. 

Avisbygg. 

Dagningen , Halden Arbeiderblad, Fremtiden, Tidens Krav 
og Vestfold Arbeiderblad, er gått i samarbeid ned lokale 
Folkets Hus-foreninger om reisingen av nye kombinerte· Fol
kets Hus- og avisbygg . 

For Halden Arbeiderblad og Tidens Krav er finansierin
gen sikret . I Kristiansund N .  er graving allerede i gang 
og i Halden antar en at en vil komme i gang med riv'..illgsar
beidet i lØpet av 1957 . 

Finnmarken, VadsØ , har bygget sa.nuren med VadsØ Bolig og 
Sparelag , og de nye lokaler ble tatt i bruk i 1956 .  

Fremover ,  Narvik , flyttet inn i si tt n;ybygg vinteren 
1956 . 

Glåmdalen bygger nye lokaler i tilknytning til sitt avis
bygg i Kongsvinger. 

For Nordlys , TromsØ , som allere de har ferdigbygget 2 . 
byggetrinn, er finansieringen av en f'ullstendig utbygging 
av eiendommen nå sikret . 

Sogn Folkeblad er ved årsskiftet 1956-57 på det nærmes
te klar til innflytting i sitt nye avisbygg. 

Telemark Arbeiderblad har ved årsskiftet reist råbygget 
som skal g� plass til avisens setteri og andre lokaler. 

Sammenslåing av aviser. 

Folkeviljen, Harstad, og Nordlys , TromsØ , ble sammenslut
tet til en fellesavis i november 1956 . Avisen vil få kon
torer i nybygg for sin avdeling i Harstad. 

Moss Arbeiderblad og FOLLO har vedtatt å gå sammen til 
en fellesavis , men sammenslutningen vil fØrst bli gjennom
fØrt i 1957 . 

Samtrykking og andre rasjonaliseringstiltak . 

For å kunne utnytte de investeringer som er gjort i tek
nisk utstyr og for å redusere trykkingsutgifter og behovet 
for nyinvesteringer, har det fortsatt vært drØftinger om 
samtrykking på steder hvor forholdene skulle ligge til ret
te for det.  
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I de fleste av våre aviser er mulighetene lagt til ret
te for aksidens . Det har fortsatt vært arbeioet med å til
fØre våre aksidenstrykkerier arbeid fra kunder i Oslo . 

A-pressen har sitt eget skrifts�Øperi i Fredrikstad, som 
har drevet et par års tid. Produksjonen av skrifter og ut
slutningsmateriell for avisene er nå kommet godt i gang og 
skriftstØperiet vil være i stand til å levere kvalitetsva
rer til rimelig pris. 

Kurser og konferanser .. 

Arbeiderpressens Samvirke A/L arrangerte i april 1956 
et kurs for avisenes abonnements- og annonsefolk på Sj\Zl
mannsforbundets feriehjem, Leanglcollen i Asker. 

I mai 1956 ble det arrangert en redaktØ� og disponent
konferanse på Vrådal Turisthotell . Det møtte 67 represen
tanter fra avisene. 

I juni 1956 ble det i Oslo arrangert en skandinavisk 
reklamekonferanse . Her møtte repvesentanter fra Sverige 
og Danmark , og fra Oslo og våre større lokalaviser. 

En nordisk A-pressekonferanse ble arrangert i KØben!1a.vn 
i november 1956 m�d deltakere fra Fllmland, Sverige , Dan
mark og Norge • . 

Neste nordiske A-pressekonferanse ble besluttet henlagt 
til Norge . 

Arbeiderpressens Annonsekontor. 

Annonsekontoret har fort�att sitt kontakt- og opplys
ningsarbeid overfor reklamebyråer og riksannonsØrer. Gjen
nom Norsk Gallup Institutt A/s er det f:>retatt en lese
krets- og leseverdiundersØkelse som har pågått fra l .  ja
nuar 1955 til 30. juni 1956� UndersØkelsen har omfattet 
hele A-pressen og hele 42 408 personer over 18 år var in
tervjuet . Hver enkelt var stillet 73 forskjellj ge spørs
mål . UndersØkelsen ga oss :na.nge gode argumenter , ikke 
minst for vårt salgsarbeid. 

Tariffavtaler. 

Hovedavtalen mellom samtlige våre aviser og Arbeider
partiets Presseforbund ble revisert i 1956 . Arbeiderbeve
gel sens Tarifforening trådte inn som tariffpartner iste
denfor som tidligere Arbeiderpressens Samvirke A/L .  Ogsi 
hovedavtalen mellom avisene og Norsk Centralforenin� �or 
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Boktrykkere ble revidert i 1956 , og også her ble Tariffo
reningen ny Irotpart i avtalen. 

Avisenes navn og antall . 
RedaktØrer og disponenter pr. 31 .  desember 1956 . 

Nedenstående oppgave viser samtlige våre aviser og de
res utgiversted, og navnene på avisenes redaktører og dis
ponenter ved utgangen av 1956 . 

Av oppstillingen går det fram at vi har i alt 42 auser 
hvorav 28 kommer ut alle hverdager, Il aviser 3 ganger 
ukentlig , 3 aviser 2 ganger ukentlig .  

I 1955 hadde vi 43 aviser,  hvorav 27 dagsaviser, 1 2  avi
ser 3 ganger ukentlig og 4 aviser 2 ganger ukentlig . 

Styrene . 

Norsk Arbeiderpresse Als har ved utgangen av 1956 dette 
styre : 

Styremedlemmer: Pers . varaJOOnn :  Aks jegruppe : 

Konrad Nordahl , fonnann, Parelius Mentzen, Serie A. 
Emil Torkildsen, Kaare Pehrsen ."  " 
Josef Larsson, Karl Furuskjegg , " " 
Johan Ona, Olav Larssen, " B .  
Ivar Opsahl , nestfonnann , Frank Andersen, " " 

E . O .  Solbakken, Nils HØnsvald, " " 
Knut A. Næss,  Einar Emilsen ,  " C .  

Arbeiderpressens Samvirke AlL har ved utgangen av 1956 
dette styre : 

Styremedlemmer: Personlige varamenn : 

Knut A.  Næss , Fremtiden, form. Einar Emilsen, Hamar Arb .bl . 
Ivar Opsahl , INA, nestform. Frank Andersen, DNA 
Olav Larssen, Arbeiderbladet Rolf Gerhardsen, Arbeiderbl . 
Johan Ona, Arbeiderbladet Roar Adler, Arbeiderbladet 
Bjarne Nygaard, Sarpsb .Arb .bl Ingjald Nordstad, Nybrott 
Brynjulf Haaland, Rogalands Andreas Erikstad, Nordlands 

Avis Framtid 
Ole Øisang , Arbeider-Avisa Per' Dingsøyr, Sogn Folkeblad 
Petter Hansen, Nordlys Aslak Slette , OppI . Arb .blad 
Jørgen Hustad, Bergens Ar. bl H. Steffensen, Glåmdalen 
Per Haraldsson, A.P. F .  Paul Engstad, A.P : F .  
Josef Larssen, Norsk Arb . pr.  Kaare Pehrsen, Norsk Arb .pr. 



Avisens navn : Utgiversted :  Redakt�r : Disponent : 

Alle hverdager : 

Arbeiderbladet Oslo Olav Larssen Johan Ona 
Arbeider-Avisa Trondheim Ole Øisang Johan Aae 
Bergens Arb . bl . Bergen Torstein Selvik Peter Myklebust 

Jørgen Hustad 
Dagningen Lilleharmner Joh. Johansen Knut Grythe 
Demokraten Fredrikstad Erling B. Kvaale John Johannessen 
FreJlX)ver Narvik Sandrup Nilsen Arve Barli 
Fremtiden Drannnen Jon Vraa Knut A. Næss 
Glåmdalen Kongsvinger Halvor Steffensen Øi vind LØchen 
Halden Arb . bl . Halden Paul Hovding Arnold S .  Olsen 
Hamar Arb .bl . Hamar E . O .  Solbakken Einar Emilsen 
Horten Arb .bl. Horten Th.E.  Thoresen Th.E.  Thoresen 
Moss Arb . bl . Moss Pedro Edvardsen Einar Solstad 
Nordlands 

Framtid BodØ L . O . M. Braseth Andreas Eriksen 
Nordlys TromsØ Ingvald Jaklin Petter Hansen 

Andr. Asb jørnsen 
Nybrott Larvik Ingjald Nordstad Alf Nagel 
Oppland Arb . bl . GjØvik Sig . Solheim Aslak Slette 
Rana Blad Mo i Rana Ole Moe Eilif Granhaug 
Rjukan Arb . bl . Rjukan Hal vor RØysland Konrad Anderson 
Rogalands Avis Stavanger Peder Næsheim Brynjulf Haaland 

Harald Riis 
(Tronq Hegna permit . ) 

Roinsdal Folkebl . Molde Kolb jØrn Eide Gwmar Toft 
Sarpsborg Ar.bl . Sarpsborg Nils HØnsval d 

Bjarne Nygård 
AsbjØrn Kristiansen 
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f-' 
j.nsens navn : Utgiversted: Redakt�r : Disponent : f-' 

� 
S�Øre Arbeideravis Ålesund Simen Hangaard Harald O snes 
SØrlandet Kr. sand S :  Odd Lien Egil Alstad 
Telemark Arbeiderblad Skien Knut Kvigne Wærn Halvorsen 
Tiden Arendal Ths . Tronunestad Jens Kvale 
Tidens Krav Kr. s1..Uld N .  . Alf Sal vesen Hjalmar DØnheim 
Vestfold Arbeiderblad TØnsberg Håkon Hoff Jan Brambani 
Vestfold Fremtid Sandefjord :i:var Tollnes Karsten Johansen 

3 ganger ukentlig : 

Akershus Arbeiderblad LillestrØm Oskar Gystad Thorleif Berntsen 
Arbeidets Rett RØros Aksel Meland Olav Solli 
finnmarken VadsØ Sverre Nilsen Kåre Hanssen 
Firdaposten FlorØ Odd BrandsØy Odd BrandsØy 
Folkets Røst Askim lVJartin Aune Helfred Andreassen 
Follo Ski G1..Ulvald Wagelie Øivind Henriksen 
Helgeland Arbeiderblad MosjØen Torfinn Skog sås Torfinn Skogsås 
Namdal Arbeiderblad Namsos Sigurd Krekling Gustav Sve 
Romerikes Blad Jessheim Oskar Gystad Thorleif Berntsen 
Sogn Folkeblad HØyanger Per DingsØyr Per DingsØyr 
Vestfinnmark Arb .blad Hammerfest Halvor Brox Aksel Olsen 

2 ganger ukentlig : 

Aura Avis SunndalsØra Einar Sæter Einar Sæter 
Hardanger Folkeblad Odda Lars Odland Lars Odland 
RisØr RisØr Kjell RØstad Kjell . RØstad 
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Arbeidernes Avholdslandslag 
Året 1956 nå betegnes som et godt arbeidsår. Lagl;;virk

sornheten har vært preget av større aktivitet og det utad
vendte arbeid har Økt ,  særlig gjelder dette opplysningsar
beidet på arbeidsplassene . 

Nye lag og grupper er også dannet i lØpet av året . I 
Mandal og Kristiansund N • . er n;Je lag kommet i arbeid og i 
Porsgrund og Skien har vi konsti tuert nye grupper. For 
Vest-Agders vedkommende har vi tegnet medlemmer til et  
nytt lag i Våsbygd som trer i arbeid fra nyåret . I novem
ber som var ' agitasjonsnåneden ble det avviklet en rekke 
gode mØter og re sul tate t nå sies å ha vært bra. ForØvrig 
,har våre distriktslag og de større enkeltstående avdelin
ger lagt særlig vekt på å styrke lagsarbeidet innad. En 
kan således ved årsskiftet igjen notere en Økning i xmd
lemstallet. FrammØte har vært jevnt godt og en kan også 
vise til en stigende interesse i opplysningsarbeidet . 

Kontaktarbeidet . 

Å Øke trivselen på arr..H�id.splassen har' vært landslagets 
største oppgave de seinere åra. En har forelØpig holdt 
seg til de større bedrifter. ' Det blir foretatt regelmes
sig registrering av kontaktene . Rolf Kristiansen som er 
landslagets faste instruktØr besØker bedriftene i de stør
re industrisentrer og har konferanser med kontakter og 
tillitsmenn. Fordelt på 14 fylker har vi nå 720 kontak
ter ved 600 bedrifter som tilsammen b eskjeftiget> omlag 
115 000 arbeidere . I lØpet av hØsten er det la&t opp en 
ny serie av foldere som skal sendes ut i 1957 . De blir i 
alt trykt i 75 000 eksemplarer. Dessuten sender vi ut 
2100 ekseinplarer av avisa vår av hvert nr. som legges ut 
på spisesaleJ;le . For Oslos vedkommende har distriktslaget 
også i år hatt en mann som har besØkt bedriftene og holdt 
kontaktarbeidet ajour. 85 arbeidsplasser i Oslo er regi
strert etter sommerferien. 

Vårt inntrykk er når en ser hele landet under ett ;  at 
edruelighetsforholdene på arbei dsplassene er stoI:tsett 
bra.  Vi har også sØkt å lØse oppgaven med kontakter på 
de såkalte bevegelige arbeidsplasser, som byggeplasser m. v. 
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Vi har her tatt ut våre egne lagsmedlemmer som faste lags
kontakter, uansett hvilken arbeidsplass de er på . Derved 
rekker vi fram til de aller fleste . 

OpplYsningsarbeidet . 

Antallet av studiesirkler og brevringer har variert 
endel , men for hØstsemesteret kan vi igjen vise til en 

. sterkere oppgang . Flere av våre lag har xreldt �eg til den 
konkurranse som Folkelt Brevskole og AOF har satt igang i 
jubileumsåret. For Oslos vedkommende har vi vår faste 
kveldsskole som nå går inn i sitt 3 .  arbeidsår. Skolen 
har hatt lokaler sammen med dm sosialistiske aftenskole og 
vi har de to foregående år hatt 4l elever. Landslagets 
årlig� sommerkurs ble holdt på LO-skolen i uka 5. til Il . 
august 1956 . med 34 del takere fra de forskjellige kanter 
av landet. 

Foredragsvirksomheten. 

Landslaget har som nevnt en av de 7 riksinstruktØrer 
som Stortinget har bevilget stØnad til . Hans vesentligste 
oppgave er arbeidsplassene ,  men han har holdt en rekke fo
redrag utover landet bl . a. i partilag ,  kvinnegrupper og 
ungdomslag .  Av den rappor-l; som sendes inn til Statens 
Edruelighetsråd framgår det at han har holdt 54 foredrag i 
de nevnte organisasjoner. Hertil kommer forelesninger ved 
kurser, konferanser og møter på arbeidsplassene og infor
masjonsmØter for de faglige kontakter i distriktene. 
Dessuten har sentralstyrets medlemmer holdt en rekke fore
drag som ikke er registrert i den alminnelige oversikt. 
Samarbeidet mellom våre lag og de andre stedlige arbeider
organisasjoner er bra. 

Landsorganisasjonens komite for 
produksjonsøking 

Kursvirksomheten etter TWI systemet har i 1956 avveket 
noe fra de 3 tidligere år. 

På grunn av finansieringsvansker foreslo komiteen i 
zitt mØ te 14. juni 1955 at instruktØrantalle t ble redusert 
fra 11 til 6 for året 1956 . Dette fØrte igjen bl . a. til 
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at instruktØrene også nå tte drive kursvirksomhet i andre 
distrikter enn sitt eget sa.IJX)rganisasjonsdistrikt. 

Finansieringen av virksomheten ble lØst ved at Stor
tingsproposisjon nr. " 98 (Disponering av de gjenværende 
mot- verdimidler i samband med det ænerikanske hjelpepro
gram) av de 10 millioner som ble avsatt til Norsk Produk
tivitetsinstitutt bestemt at l mill . kroner skulle nyttes 
til LOs kursvirksomhet blant arbeidstakerne . Disse midler 
som forutsattes skulle brukes over et lengere tidsrvm vil
le ikke stå til disposisjon fØr l. juli 1956 . 

Da en sto uten midler til 1 .  halvår av 1956 ble der be
vilget kr. 150 000 av Handelsdepartementet .  I tillegg her
til bevilget LO kr. 34 000 , - og forbundene kr. 27 800, - . 

Fra l .  juli 1956 har komiteen begynt å trekke kr. 175000 
fra NFI pr. hal vår. 

"Oversikt over TWI-kursene 1956 : 

Oslo - Akershus 
Østfold 
Vestfold 
Buskerud 
Telemark 
Aust-Agder 
SØrlandet 
Rogaland 
Bergen - Fylkene 
MØre - Romsdal 
Oppland 
Hedmark 
Trøndelag 
Nordland 
Troms 

Samarbeidsforhold 
Arbeidsinstruks jon 
Arbeidsmetoder 
Pro duks jonsutvalgsarbei d 
Be driftsregnskap 
Diskusjonsledelse 

Deltak=e�re�:� ____ �G�ru�p�p�e�r�:� 

633 78 
106 12 
100 12 
149 16 
104 13 

79 10 
168 21 
152 18 
172 19 
515 56 

98 10 
24 3 

213 23 
286 34 
173 20 

==�=�z� ===========
-
=_.2��===== 

748 79 
588 66 
501 58 
230 28 
427 53 
478 61 
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Dessuten 9 uker i Opp�Ølgingsarbeide . 
For å gi et bilde av kursvirksomhetens omf'ang i de fire 

år den nå er drevet , kan opplyses at 6 100 personer har 
deltatt i kursvirksomheten i lØpet av 1953 - 1954 - 1955 
og 1956 .  Disse elever har deltatt i l, 2 ,  3 eller flere 
kurs , slik at det faktiske deltakerantall har vært oppe i 
19 836 . 

Komiteen har også i 1956 bestått av : Alf Andersen, 
Kaare Pehrsen, Karsten Torkildsen, Josef Larsson, Olav 
Bruvik , Erling Frogner. IngeniØr Egil Ahlsen har til trådt 
komiteen. 

Arbeiderbevegelsens Arkiv 
Onsdag den 21 . desember 1955 ble det avholdt fellesmØte 

av medlemmene i Den historiske komite og styret for Arbei
derbevegelsens Arkiv. I dette fellesmØtet ble det vedtatt 
å fremme forslag for hovedorganisasjonene at det opprettes 
ett styre for de arbeidsoppgavene som tidligere har sortert 
under Den histori ske komite og Arkivets st yre o Dette ble 
godk jent i hovedorganisasjonene og fØlgende styre ble opp
nevnt for den samlede virksomhet under Arbeiderbevegelsens 
Arkiv :  Fra LO :  Henrik Hjart)6y, formann , Hans Hegg , Frank 
Hansen og Harald Bråthen. Fra DNA : Haakon Lie , Ak5el Za
chariassen og Edvard Bull . 

Arbeidet med ordningen og katalogiseringen av eldre og 
nytt tilsendt stoff har fortsatt etter de tidligere rett
ningslinjer. Av eldre arkivstoff , som finnes i Arkivet , 
er i årets lØp omtrent halvparten av forhandlingsprotokol
lene fra Oslos fagforeninger gjennomgått og katalogisert . 

Utenom den vanlige tilvekst fra organisasjonene og an
dre forbindelser er bl . a. mottatt : 20 eldre årganger av 
"Sosial t Arbeid" fra Arbeidernes Opplysningsforbund, en 
del bØker fra DNA 's stortingsgruppe , ca.  2 hyllemeter el
dre tidsskriftårganger m.m. fra LO og diverse bØker og 
brosjyrer fra østkantutstillingen. Arkivet har i år opp
sporet og fått tilsendt 74 jubileumsskrifter ( de fleste 
fra fagforeninger) , 30m tidligere manglet i Arkivet.  
Flere av disse foreligger i manuskript eller er gitt ut 
som stensil trykk. Vi nevner også at okkupasjonstidens 
"Fri Fagbevegelse " nå er komplett i arkivet ,  idet det har 
lykkes i år å få tak i de nummer som manglet her. 
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Fra fØlgende er mot·�att gaver : Deichmanske bibliotek , 
Oslo , Nederlandske landsorganisasjon, Norges kooperative 
landsforening , Norsk Hydro , Rjukan off. bibliotek ( ca. 70 
snåskrifter) og Tiden .!lorsk forlag. Disse privatpersoner 
har gitt eldre eller nyere trykksaker: Fri thjof Andersson, 
Berner HaI'.sen(Skien) , Per Sogstad, Finn Tokerud (Bærum) og 
Edv. WaagbØ (Skien) . Alfred Skar har overlatt til Arkivet 
den berØmte "Suli tjelma-medaljen" fra 1907 . Fra Randolf 
Arnesen og Karl Pape er mottatt en del eldre fotografier. 

Arkivet har gitt trykksaker fra sin dublettsamling til :  
Deichmanske bibliotek , LO-skolens bibliot.ek , Stortingets 
bibliotek , Universitetsbiblioteket i Oslo og C-øteborgs mu
seum. 

Bytteforbindelsen med aXbeiderarkivene i de Øvrige nor
diske hovedsteder har vært opprettholdt. 

Til innbinding er i år sendt 96 bind og til innkjØp av 
nye bØker er brukt 268 , 50. LO-skolens bibilotek har i året 
hatt en tilvekst av bØker og tidsskrifter på 64 bind samt 
85 snåskrifter. Arkivet har klassifisert alle og katalogi
sert de fleste av disse for skolen. 35 bind er innbundet 
til skolen. 

Registret over organisasjonenes stiftelsesdatum er i år 
komplettert Jned avdelingene innen 3 forbund: Gullsmedene , 
Li tografene samt Kjemi -:;k industriarbeider forbund. Jern
baneforbundet er gått igjennom for 1917-1955, så her mang
ler bare et par avdelinger. Handel og Kontor er supplert 
med årene 1933-1939 , slik at 29 forbunds avdeli�1ger er nå 
med i dette registret . For partie ts veakonunende er nå al
le kvinneorganisasjonene registrert fram til 1940,  de Øv
rige partiorganisasjoner er fØrt fram cil 1908 ved en 
gjennomgåing av aviser og andre ldlder. Ungdomslagene i 
byene er også registrert , men landdistriktene bare del vis 
hittil.  

For AOF 's avdeling i Bergen er utarbeidet en liste over 
Arki vets bØker om engelsk og amerikansk fagbevegelse o De 
skriftlige opplysningene som er sendt ut fra Arkivet ved
rØrende arkivstoff og lignende er i år sendt hovedsakelig 
til partiorganisasjoner. Det er tapenE; fra okkupasjonsti
den som viser seg tydelig nå .  

Da AOF feiret sitt 25-års jubileum i desember i Folkets 
Hus ,  Oslo , ble det fra Arkivets si de her laget en ut stil
ling av trykksaker og eldre protokoller som ga et histo� 

risk oversyn over opplysningsarbeidets utvikling innen 
norsk arbei derbevegel se . 
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BesØket i Arkivets lesesal har vært omtrent som ifjor 
og utlånsekspedisjonene nØyaktig som fjorårets . Året vi
ser en li ten stigning i antallet av utlånte skrifter og 
en større stigning i utlånet av fotografier og annet bil
ledstoff. 

Personalet har vært Aage - Henrikser.. og Øivind Berntsen. 
Arne Onsheim har arbeidet som ekstrahjelp i alt 157 timer. 

\ 
Kåre Odlaug : Norsk arbeidsmandsforbund gjennom 60 år. 2 b .  

1955-56 . 
Sigurd Magnussen: Norsk politiforbund g jennom 50 år, 1905-

1955 · 1955 . -

Norsk transportat'beiderforbund: Videre fram 1946-1955 . 
Ved Bjarne Marthinsen. 1955 . ( Tillegg til 50-års
beretningen ) • 

Edvard Bull : Norsk fagbevegelse ; oversikt over fagorgani
sasjonens utvikling . Utg . av AOF. 1955 . 

Edvard Bull : The NOI'W'egian trade union movement. Brussels 
1956 . (Utg.  av den Frie faglige internasjonal� 

The trade union movement in No�. 2nd. ed. 1955 . (Utg . 
av AFL ) . 

Fra 31 forskjellige fagforeninger er mottatt disses jubi
leumsskrifter. 
Sverre Hjertholm: Arbeiderbevegelsen i Vestfold; trekk fra 

den politiske og faglige arbeiderbevegel
se 1906-1956 . Utg .  av Vestfold fylkes 
arbeiderparti . 1956 . . 

Ola Solberg : Arendal arbeiderparti 1904-1954,  og litt om 
forhistorien med omtale av forholdene fra 
1850-årene fram til 1904. 1956 .  

Johan Jensrud: Nittedal og Haka.dal arbeiderparti 1906-1956 ; 
en oversikt . 1956 .  15 blader. stensiltrykk 

AOF 25 år, 1931-1.956 . Utg .  av Arbeidernes Opplysningsforb .  
16 sider. 

I forbindelse med sitt 50 års jupileum utga. NKL i 1956 : 
Norges kooperative landsforening gjerinom 50 år. Red.kom. : 

Sverre Sw.utvedt , Harald KoX"sell , Christoffer RØhne . 
Torolf Elster : Hverdag i gate og grend. 
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AlS Kontakt 
I denne serien er det i lØPet av året sendt ut 2 nwmner. 

Det er: 
"Ropet i Ørkenen" .  
"Et kulturprogram til debatt Il • 

AlS Fram Forlag 
Forlaget har i lØpet av året gitt ut : 

"Hva er i vente" , av Haakon Lie , 
og i særtrykk 

"Den 20. kongress i Sovjetunionens kommunistiske par
ti " .  (Khrusjtsjovs tale ) . 

Arbeiderbevegelsens Tarifforening 
l<'oreningen ble stiftet 18 . juli 1955 av Arbeiderpressens 

S amvirke A/L , Det norske Arbeiderparti , 1u beiderl>ladet og 
Arbeidernes Aktietrykkeri i fellesskap . Foruten disse er 
fØlgende medlemmer av Tarifforeningen : Samtlige partiavi
ser, Arbeidernes Ungdomsfylking , Framfylkingen og Oslo Ar
beiderparti . 

Foreningens forrrål er å ;  
A.  bestå ræ dlemmene IIlP.d å opprette tariffavtaler med sine 

arbeidere og funksjonærer eller disses organisasjoner 
om lØnns- og arbeidsvilkår.  

B .  sØke avverget og ordnet arbeidstvister ved b2.stand om 
tolking av slike avtaler. 

C .  gi foreningens medlemmer opplysninger eg rettleiing om 
avtaler og arbeidsvilkår og behandle saker på dette om
rådet av felles interesse . 

D .  bistå medlerrnnenp, i deres arbei d for IWlig opprettelse 
av pensjonsordninger. 

Som forretningsfØrer for Arbeiderbevegelsens Tariffore
ning var Fri thjof Roaas ans a tt . Han var sykepermi. ttert 
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fra 1 .  mars 1956 og aøae i juni 1956 . Etter den tid har 
Tarifforeningen vært administrert av formannen, Ru.tner RØn
nestad. 

Med Arbeiderbevegelsens Tarifforaning som tariff'part 
har en for fØrste gang opprettet landsoverenskomst med 
Handel- og Kontor for samtlj,ge arbeideraviser.  Landsover
enskomsten for avisene ble i prinsippet også g jort gjeld
ende for de andre medlemmer av foreningen. 

Sommeren- 1956 ble overenskomsten med Norsk Centralfore
ning for Boktrykkere revidert og hØsten 1956 ble det opp
nådd enighet om ny overenskomst red Arbeiderpartiets Pres
seforbund� I begge disse overenskomster er foreningen ta
riff'part . Det ble i 1956 også opprettet overenskomst med 
Norsk Arbeidsmandsforbund for rengjØringskvinnene . 

Arbeiderbevegelsens Tarifforening har fØlgende styre : 
Rutner RØnnestad, formann, Ivar Opsahl , ne�tforma.nn , 

Knut A. Næss , Johan Ona, Frank Andersen. 






