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§ 14.

Bestemmelsene i denne partiforordning gjelder også for partifunksjonær som før partiforordningens ikrafttreden har sagt opp sin stilling
for umiddelbart deretter il gjore tjeneste som krigsfrivillip;. De Hlr dessuten anvendelse pel partifunksjonær hvis tjenestegjoring som krigsfrivillig er avsluttet for partiforordn:ngen trer i kraft. Det samme gjelder
for partifunksjonær som etter endt krigstjeneste er tddt ut av sin stilling
i partiet (parLiforetakctl.
Riksokonomisjefen kan bestemme at også funksjonzer som er ansatt
midlertidig eller i bistilling helt eller delvis skal ha rettigheter etter
denne partiforordning.
§ 15.

3. For meldinger, tjenestefrihet m. v. gjelder særlige bestemmelser.
Oslo, 23.6.1944.
Quisling (u.)

R. J. Fuglesang (u.)

Beordring.
Under henvisning til vedtak av 23.6. d. å. angaende rulleforing ved
Førergarden av alle dimitterte frontkjempere beordrC's
Untersturmfi.ihrcr Bjørn østring, til inntil videre å foresl~l dette arbeid.
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Oslo, 23.10.19H.
Quisling (u.)

O

Riksokonomisjefen kan i samråd med Generalsekretæren helt eller
del vis ta fra en person de rettigheter han har etter denne partiforordning, når han finner at vedkommende på alvorlig vis har forsett seg moL
sine tjenesteplikter som krigsfrh'ill ig eller gjort seg skyldig i straffbart
forhold som partifunksjonær.

Oslo, 20.9.1914.
Quisling (u.)

FylkesfØrerskifte i Troms F. O.

J

Fm'eren har den 1.9.1944 fritatt
kf. Olav 1\1. Hoff fra hans verv som fylkesfører
Troms fylkesorganisasj on.
Føreren har den 1.9.1944 beordret
kL Tore Rigstad Kristiansen til å fungere som fylkesfører for Troms
fylkesorganisasj on.
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R. J. Fuglesang (u.)

R J. Foglbcmg (o)

P artif orordning.

Nedre og øvre Romerike kretsorganisasjoner i Aust-Viken fylkborganisasjon overføres fra 1.1.1945 til Stor-Oslo fylkesorganisasjon, som
fra samme dag blir å benevne Oslo og Akershus fylkc.:sorganisasjon.
Oslo, 22.12.1944.
Quisling (u.)

R J. Fuglesang (u.)

FØrerens og Ministerpresidentens vedtak angående
rullefØring m. v. av dimitterte frontkjempere.

1. Alle frontkjempere som er dimittert fra sin krigstjeneste skal
El!l~_eføres ..'i:'-~d_~~r.K~~ og tilhører dennes reserve fors:lvidt de ikke.
er fast tjenestgjørende iFørergarden.
2. Frontkjempere i reserve innkalles til eventuell tjenestgjoring ved
ordre av Ministerpresidenten gjennom Førergarden.
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NS Faggruppeorganisasjon.

!

Føreren har den 1.9.1944 fritatt
kf. Odd Fossum fra hans verv som landsleder for NS Faggruppeorganisasjon (NSFO) for helt å kunne ofre seg for andre oppgaver som
er pålagt ham.
Føreren har den 1.9.1944 beordret
kf. Olav M. Hoff til å fungere som landsleder for NS Faggruppeorganisasjon (NSFO).
Føreren har den 13.10.1944 gitt
landsleder i NS Faggruppeorganisasjon, kf. Olav M. Hoff permbjon
inntil videre fra sin tjenestestilling på grunn av sykdom.

NS Riksledelse.

NS Generalsekretær har den 20.10.1944 beordret
avdelingsleder Asbj. Strand til inntil videre å lede Generalsekretariatets sentralavdeling ved siden av sin noværende stilling som leder for
Opplæringsa vdelingen.
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