
V I Lenin 

Förslag till förordning om arbetarkontroll 
1. I alla industri-, handels-, bank-, jordbruks- och andra företag med minst fem arbetare och 
tjänstemän (tillsammans) eller med en omsättning på minst 10 000 rubel årligen införs 
arbetarkontroll över produktion, lagring, köp och försäljning av alla produkter och råvaror. 

2. Arbetarkontrollen utövas av företagets alla arbetare och tjänstemän, antingen direkt, om 
företaget är så litet att detta är möjligt, eller genom deras valda representanter, vilka genast 
måste väljas på allmänna möten, där protokoll över valen skall föras och namnen på de valda 
skall meddelas regeringen och de lokala arbetar-, soldat- och bondedeputerades sovjeter. 

3. Utan tillstånd av arbetarnas och tjänstemännens valda representanter är det ovillkorligen 
förbjudet att stoppa ett företag eller en produktion, som har betydelse för hela staten (se § 7) 
och likaså att företa något slags ändring i dess verksamhet. 

4. Dessa valda representanter måste ha tillgång till alla böcker och dokument utan undantag 
och likaså till alla lager och förråd av material, verktyg och produkter utan något undantag. 

5. Beslut som fattas av arbetarnas och tjänstemännens representanter är bindande för 
företagens ägare och kan upphävas endast av fackförbunden och deras kongresser. 

6. I alla företag, som har betydelse för hela staten, förklaras alla ägare och alla valda 
representanter för arbetarna och tjänstemännen, som valts för att utöva arbetarkontrollen, 
ansvariga inför staten för upprätthållandet av den strängaste ordning och disciplin samt för 
egendomens skydd. Den som gör sig skyldig till vårdslöshet, döljande av förråd, räkenskaper 
osv straffas med konfiskation av all egendom och fängelse upp till 5 år. 

7. Såsom företag, vilka har betydelse för hela staten, räknas alla företag, som arbetar för 
försvaret, liksom alla företag, vilka på ett eller annat sätt är förknippade med tillverkning av 
produkter, som är nödvändiga för befolkningsmassornas existens. 

8. Utförligare regler för arbetarkontrollen fastställs av arbetardeputerades lokala sovjeter och 
av fabriks- och verkstadskommittéernas konferenser ävensom av tjänstemännens kommittéer 
på allmänna möten av deras representanter. 

Skrivet den 26 eller 27 oktober (8 eller 9 november) 1917 

Ffg publicerat 1929 i V I Lenin Skrifter, 2:a och 3:-e uppl, b XXII 
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