Vedtatte uttalelser fra årsmøtet
Leve Finnmark og Troms! Kampen mot tvangssammenslåing
fortsetter!
Viken SV støtter fullt ut den heroiske kampen Finnmark og Troms fører mot regionreformen. Hold ut
brave nord-lendinger!
Tvangssammenslåing er udemokratisk. Enorme avstander i de nye monsterregionene svekker
demokratiet og øker administrasjonskostnadene. Politiske og administrative lederlønninger går aldri
ned som følge av en tvangsreform, tvert imot.
På samme måte vil ingen egentlig ha Viken. En regionreform rundt indre Oslofjord som ikke omfatter
Oslo er bare et elendig og kjempedyrt politisk kompromiss, som de nåværende regjeringspartiene
har stelt i stand.
Det er ikke for seint å omgjøre alle tvangssammenslåinger! Stortingsvalget i 2021 avgjør det!
Gi regjeringspartiene klar beskjed allerede ved valget til høsten! Stem på partier som fortsatt
kjemper for fornuften! Stem SV!
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Kamp mot antibiotikaresistente bakterier
Verden er syk. Klimaendringer og økte forskjeller i makt og rikdom truer folkehelsen. Samtidig ser vi
at bakteriene er resistente mot antibiotika og antibiotika virker dårligere1. Bakterier får økt
utbredelse og flere blir bærere av farlige, smittsomme sykdommer vi ikke har god behandling mot2.
Antibiotika er viktig
Antibiotika er avgjørende for god behandling ved alvorlig sykdom, og ved nær sagt alle
bakterieinfeksjoner. Kreftsyke3, hjertepasienter og nyopererte er blant de som er avhengig av
antibiotika4. Bakterier smitter lettest i åpne sår. Mennesker med svakt immunforsvar er særlig utsatt.
Bruk av antibiotika fører til økning i resistente bakterier. Antibiotika må brukes til operasjoner og
farlige sykdommer, ikke til andre ting.
Antibiotika virker dårligere hvert år
I Norge har vi så langt kontroll på smitte av resistente bakterier, men i verden ser vi en dramatisk
økning. I EU dør 25’000 av antibiotikaresistens hvert år, i India dør 58’000 babyer årlig og i Thailand
dør 38’000 hvert år. Bekymringene er reelle, og om vi ikke tar tak i problemet nå, advarer forskere
om at så mange som 1’300’000 mennesker kan dø årlig fra 2050.5. Det er en tikkende bombe.
Vi skal handle
Vi skal ikke vente og se. Vi skal handle nå. Felleskapets har styrke til å gjøre noe med det.
Et styrket helsevesen, med økt bemanning på sykehusene og flere fastleger, sikrer bedre smittevern
og reduserer unødvendig bruk av antibiotika. God folkehelse, og en friskere befolkning, vil gjøre oss
bedre i stand til å tåle resistente bakterier.
Forandre Norge
1. Bygge flere enerom på sykehusene, fordi vi på den måten kan forebygge spredning av
resistente bakterier.
2. Vi skal øke bemanningen i sykehusene og få flere fastleger.
3. Gå gjennom regelverket for importert kjøtt og fisk, og legge restriksjoner på import av
matvarer som er behandlet med antibiotika.
4. Overholde gode rutiner for smittehåndtering for personer som kommer fra, eller har fått
utført helsetjenester i, utlandet.
5. Redusere bruk av antibiotika ved behandling av kjæledyr. Dette øker i dag, mens det går ned
i landbruk og havbruk.6
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Antibiotikaresistens: https://www.fhi.no/nettpub/hin/smitte/resistens/
Anne Helene Kveim Lie, førsteamanuensis i medisinsk historie ved Universitet i Oslo.
3
Kreft og antibiotikaresistens: https://kreftforeningen.no/antibiotikaresistens/
4 Operasjoner: https://www.antibiotika.no/om-resistens/
5 Aftenposten, Vi er på vei tilbake til den førantibiotiske tidsalder, https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/dk2w/Vi-er-pa-veitilbake-til-den-forantibiotiske-tidsalder
6 NRK, Dyrlege advarer mot antibiotika til kjæledyr, https://www.nrk.no/norge/xl/dyrlege-advarer-mot-antibiotika-til-kjaeledyr-1.13228198
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6. Opprettholde gode smittevernrutiner og hygieneregler i skolen.
7. Legge til rette for en sunn befolkning, gjennom gode folkehelsetiltak som skolemat og
tilrettelagt trening for alle7.
Samarbeide med andre land
1. Samarbeide på tvers av landegrensene for å utvikle nye former for antibiotika, og se på
mulighetene for å selv utvikle antibiotika8.
2. Bidra i internasjonale og nasjonale forskningsprosjekter på nye måter, for å bekjempe farlige
bakterier.9
3. Samarbeide globalt og innhente informasjon om antibiotikaresistens fra alle land.
Vi skal ikke vente og se. Vi skal handle nå. SV skal og Norge bør kjempe for de mange, ikke for de få.
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NRK, Slik kan du bidra i kampen mot antibiotikaresistens, https://www.nrk.no/norge/slik-kan-du-bidra-i-kampen-motantibiotikaresistens-1.13854496
8 Ingeniørenes stemme, vinter 2018, -Forskning og utvikle av nye legemidler er svært kostbart, side 5.
9
Ingeniørenes stemme, vinter 2018, Sylskarpt presisjonsarbeid i kampen mot resistens, sider 11-13.
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Motorveier i 120 – jernbane med nødbrems på
Plattformen Høyre- og Frp-regjeringa ved hjelp av Venstre og Krf har produsert, betyr flere
motorveier, mer bilisme og høyere fart på bilene, men mindre fart på jernbanen. Siv Jensen har nå
lovet mer penger til motorveier, og de vil være privatbilistens sterkeste forsvarer.
For lengst er målene for Intercityutbygginga på Østlandet forlatt. Jevnt over er ferdigstillelsen av en
moderne jernbane til Skien, Halden og Lillehammer utsatt to år. Det såkalte miljøpartiet Venstre har
ikke fått til noe for å rette opp dette.
Transportsektoren er ett av de viktigste feltene en må få klare utslippskutt dersom vi skal ha noen
som helst mulighet til å nå regjeringas eget klimamål om 45% reduksjon innen 2030. Et mål langt der
framme er null verdt om det ikke følges opp gjennom nødvendige tiltak umiddelbart her hjemme.
Ett svar på dette vil Viken SV gi gjennom en storstilt utbygging av jernbanen, ikke bare for klimaets
del, men også for utvikling av byer og tettsteder. Utfordringene, men også mulighetene, står i kø
både for Buskerud, Akershus og Østfold. Vi vil ha bedre og hyppigere tog inn mot Oslo i stedet for
motorveier som svar på trafikkøkningen, og vi sier nei til gigantplanen for nye E18 vestover.
I Buskerud har SV gjennom en egen utredning vist hvordan vi kan få to tog i timen til Kongsberg, uten
dobbeltspor hele vegen, og til en svært overkommelig pris. Vi vil også kjempe for at
Randsfjordbanen, mellom Hokksund og Hønefoss, blir tatt aktivt i bruk igjen for å gi pendlerne et
alternativ til bil og for å stimulere boligutbygging og næringsutvikling.
I Akershus må kapasiteten mellom Oslo og Drammen som må økes. Dette krever ikke bare kostbar,
ny tunnel, men også kreative løsninger på bedre utnyttelse av de togene som går. Det går ikke an at
pendlere som velger tog, skal straffes med å stå hele veien til jobb. Et alternativ er å se Flytoget og
NSB i sammenheng. Mens folk står i hopetall på plattformene, må de se på at Flytoget går halvtomt
forbi til Oslo.
I Østfold er det en topp moderne toglinje mellom Rakkestad (der toget har sitt endestopp nå) og
Sarpsborg, men det går ingen persontrafikk her! Det finnes omtrent ikke kollektivalternativer mellom
indre og ytre Østfold. Nytt sykehus på Kalnes har gjort behovet for å åpne linja for persontrafikk enda
større.
For industrien i Østfold er det avgjørende viktig at Østre linje åpnes for godstransport helt til
Sarpsborg. 20% av kostnadene til treforedlingsindustrien er transport. Skal det bli rimeligere for dem,
og få gods på bane, er det avgjørende å få den nødvendige infrastrukturen på plass. Det er relativt
beskjedne investeringer. Det dette står på, er politisk vilje til å satse på jernbanen.
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Overføring av driften av sykehusene til de nye regionene
Regjeringens viktigste argument og lovnad for kommune- og regionreformen, var at større
kommuner og regioner i kraft av sin størrelse ville bli mer robuste og få overført flere oppgaver.
Større fylker har vi fått, oppgaveoverføringen er det verre med.
Viken SV mener at om regionreformen skal ha noen som helst mening, så er det avgjørende at de nye
fylkene tilføres flere og tyngre oppgaver enn det som er vedtatt gjennom regjeringens
oppgavemelding.
På helsefeltet skrumpet oppgaveoverføringene inn til tre folkehelsetiltak i form av to mindre tilskudd
til friskliv, mestring og læring og tverrfaglig innsats på rusfeltet, samt at midler i program for
folkehelsearbeid som i dag forvaltes av Helsedirektoratet innlemmes i rammetilskuddet til
fylkeskommunene etter programperioden.
Viken SV mener at de nye fylkene bør få overført ansvaret for driften av sykehusene. Dette vil både
sikre overføring av en viktig oppgave på helsefeltet til de nye fylkeskommunene i tråd med
intensjonen i kommune- og regionreformen, og legge til rette for at driften av sykehusene igjen blir
underlagt stedlig ledelse med større grad av faglig og folkevalgt styring enn det som er tilfellet
gjennom foretaksmodellen.
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Ja til selvbestemmelse, nei til mørkemenn
SV står på kvinnenes og familiens side. Vi må ha et lovverk som henger med i den teknologiske
utviklingen, og verner om kvinners rett til helsehjelp og selvråderett.
Viken SV vil jobbe for innføring av NIPT - test (blodprøve av mor) for alle, uavhengig av bakgrunn og
alder. Det er uforståelig at foregangslandet Norge ikke har innført sikker, trygg og billig
forsterdiagnostikk når teknologien finnes, og det vil føre til færre senaborter.
Teknologien er her, men dagens regjering nekter å gjøre den allment tilgjengelig i Norge. De som har
råd tar testen i utlandet for egen regning. Dette fører til at tilbudet avhenger av lommeboka. Vi må
ha en svangerskapsomsorg for de mange, - ikke for de få.
Viken SV vil avskaffe abortnemdene, og gi alle kommende foreldre tilbud om god veiledning.
Det nasjonale kompromisset med selvbestemt abort inntil uke 12 må diskuteres og utvides i takt med
økende fagkunnskap og befolkningens ønsker. I Norge bestemmer jenter og kvinner selv over egen
kropp.
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