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Partiet De Kristne Grimstad
Vi er verdikonservative og borgerlige.
PDK kombinerer liberalismens respekt
for enkeltmennesket med klassiske
kristne verdier. Vi vil flytte makten,
ressursene og ansvaret fra det
offentlige til den enkelte, familiene og
bedriftene. Vårt prinsipp er at “pengene
skal følge innbyggerne” til primære
velferdstjenester - for valgfrihet og et
mangfoldig tilbud.
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PDK Grimstad sier:
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•
•

Nei til •
•

LOVFESTET ELDREOMSORG PENGENE FØLGER BRUKEREN
PERSONLIG ØKONOMI EGET FAG I SKOLEN
E-18 I TUNNEL
FAMILIEVERN - TIL DET BESTE 		
FOR BARNET
LOKAL BEREDSKAP
BOMPENGER
EIENDOMSSKATT
VINDMØLLER

Nei til avgifts- og klimahysteriet
- rydd heller søppel i havet
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Bjørn Arne Engen
Bussjåfør (f. 1961)
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Mange mennesker havner i et økonomisk uføre som følge av dårlig
økonomistyring. Med dette som bakgrunn vil jeg jobbe for at personlig økonomi blir et eget fag i skolen. Krafttak mot forsøplingen i
kommunen, og da særlig hav og strender, må på dagsorden. Nei til
klima- og avgiftshysteriet. Det er ingen sann frihet uten trygghet. Vi
tar kampen for opprustning av HV og lokal beredskap, en sak som
må følges opp inn mot storting og regjering.

Annalies Waaland
Pensjonert sykepleier (f. 1940)
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Alle kommunens innbyggere skal ha rett til en verdig alderdom,
derfor må eldreomsorgen prioriteres istedenfor prestisjeprosjekter. Kristne blir i dag forfulgt i store deler av verden og mangler
trygge land å rømme til, derfor må vi prioritere å hjelpe kristne
flyktninger. Vindkraftutbygging truer verdifull natur flere steder,
også i Grimstad. Vi sier NEI til vindmøller, og JA til å bevare norsk
natur.

Fredrik Vesterås
Pensjonert industriarbeider (f. 1948)

3

Å legge til rette for etablering av kristne privatskoler er en viktig sak
jeg ønsker å ha spesielt fokus på for at foreldre og barn skal ha et
reelt fritt skolevalg. Fokuset må endres fra barnevern til familievern.
Vi vil opprette et barnevernsutvalg for å styrke barnevernet i kommunen. Kommunen skal sørge for innbyggernes sikkerhet ved blant
annet å ha nok og tilfredstillende bomberom.

Partiet De Kristne er et verdikonservativt parti som bygger på
tradisjonelle kristne verdier, som trygghet, frihet, respekt for
enkeltmenneske og et praktisk ansvar for sin neste.
JA til familien, barn og eldre!

Byutvikling & samferdsel

Alle er unike og alle familier er forskjellige.
Vi vil innføre «Fritt velferdsvalg» som lar
barnehagestøtten følge småbarnet til valgfri
omsorg hos fulltidsforeldre, dagmamma eller
privat, offentlig eller åpen barnehage. Eleven
kan velge offentlig eller privat skole. Nullvisjon
for abort og vold mot barn - vi har ikke en
Grimstad-borger å miste! Gjennomgang og
kvalitetssikring av barnevernet.

Kommunen skal sørge for en naturtilpasset
bytuvikling og utbygging, i samspill med
en sterk privat eiendomsrett. Regulerte
grøntområder er et kommunalt ansvar.
Kommunens gebyrer i byggesaker må
revurderes. Vi sier et klart NEI til bompenger!
Ny E-18 gjennom Grimstad må i tunnel.

Flyktninger & integrering
PDK ønsker å begrense innvandring
og antall flyktninger, og vil prioritere
forfulgte kristne og minoriteter.

Fritt velferdsvalg!

Nøktern kommune
økonomi

Vårt hovedprinsipp hvor “pengene følger
brukeren ” gir en valgfrihet som stimulerer
til mangfoldige tjenesteløsninger på alle
områder. Alle er unike med ulike behov!
Foreldre, småbarn, skoleelever, pasienter og
eldre skal selvsagt velge selv.

Helse
Helse er det viktigste elementet i god
alderdom. Det står ikke på penger, men på
hodet og hjertet. Det offentlige skal sikre at
alle i kommunen får tilgang til lovpålagte
tjenester. Respekt og verdighet for den
eldre er en selvfølge - det må være et krav til
omsorgsutøverne, privat som offentlig.

Vil du bli medlem?
innmelding@dekristne.no

Kommunens lovpålagte primæroppgaver overfor borgerne skal
prioriteres! Kommunens gjeld må
reduseres og driften må slankes.
Eiendomsskatten skal fjernes gjennom en gradvis nedtrapping.

Skole
Nesten hver fjerde elev i ungdomskolen sliter
med motivasjonen til å lære i mange fag.
PDK vil gi elevene anledning til å kombinere
praktisk og teoretisk arbeid. Fritt skolevalg, og
retten til å drive private skoler er en selvfølge
for oss. Prøveprosjekt med grønne skolehager.

Din sjekkliste
ER PARTIET DE KRISTNE FOR DEG?
Kryss av der du er enig, og sjekk din score!
14 kryss
Det var bare tretten ruter.
Hvor satte du det siste krysset?

Større kommunal innsats mot forsøpling.

13 kryss		
Du sitter nok i programkomitéen

Premiering av god kildesortering.

11-12 kryss
Vi setter deg opp på
neste Stortingsliste!

Nei til avgifts- og klimahysteriet.

7-10 kryss
Du er en kjernevelger!
Diplom på vei i posten!
4-6 kryss
Du kan trygt stemme
på Partiet De Kristne!
1-3 kryss
Nok til en date. Les mer på:
www.dekristne.no
0 kryss
Trenger du en penn?

Nei til vindmøller på land.
Personlig økonomi – eget fag i
Grimstadskolene NÅ.
Heller familievern enn barnevern.
Nei til eiendomsskatt.
Bevar natur- og friluftsområder.
Ja til E-18 tunnel.
Kamp for lokal beredskap.
Ja til prioritering av kristne flyktninger.
Vennskaps-samarbeidsavtale mellom Grimstad
og Haifa i Israel.
Ja til lovfestet eldreomsorg.

Partiet De Kristne Grimstad
Facebook: partiet de kristne agder
post@dekristne.no
Les mer på: www.dekristne.no

