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Partiet De Kristne Kristiansand
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 Kristiansand sier:
•

Ja til

•
•
•
•
•

Nei til •
•

FRITT VELFERDSVALG PENGENE FØLGER BRUKEREN
STERK PRIVAT EIENDOMSRETT
FRITT SKOLEVALG
NATURTILPASSET BYUTVIKLING
NØKTERN KOMMUNEØKONOMI
EIENDOMSSKATT
BOMPENGER
OFFENTLIG STØTTE AV KUNSTSILOEN

Her er noen av grunnene til at du
bør stemme på Partiet De Kristne!
Odd Terje Høyland
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Tekniker (f. 1988)
Jeg er troende, ektemann, småbarnsfar, yrkesfaglig arbeider og
medborger i vakre Kristiansand kommune, og bor på Mosby.
Jeg vil kjempe for at individets FRIHET skal stå i sentrum av
politikken. Som foreldres frihet til å velge private skoler, elevers
frihet til å drive skolelag og folks frihet til å råde over egen eiendom og økonomi.

Ole Iacob Prebensen
Markedssjef (f. 1964)
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Bor i Kvadraturen, jobber til daglig som global markedssjef og
har lang erfaring som offiser i Forsvaret og leder i olje & gass
industrien internasjonalt. ENGASJERT i å redusere skatter og
avgifter for innbyggerne i Kristiansand, herunder bompenger
og eiendomsskatt. Vår kommune skal la medmennesker selv
bestemme over pengene sine, da jeg har stor tro på at den enkelte kjenner egne behov best, herunder fritt velferdsvalg.

Lill May Vestly
Foredragsholder & familiepolitisk talskvinne (f. 1975)
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Et MODIG engasjement startet med kronikken «Kjære feminister! Jeg er en husmor fra Sørlandet». Vil jobbe for en ny og samlende familiepolitikk med valgfrihet, kvalitetssikring av barnevernet, nullvisjon for abort og vold mot barn, skolehager, eiendomsrett og nøktern kommuneøkonomi. Bor på Dvergsnes,
oppvokst i familiebedrift, utdannet i landbruk og statsvitenskap,
og har grunder- og ledererfaring fra ulike bransjer.

«Den kristne kulturarven bygde verdens beste land å bo i».
Som verdikonservative, kristne og borgerlige vil vi bygge videre på personlig frihet, rettsikkerhet og stabilitet i samfunnet, i pakt med de kristne og nasjonale grunnverdier.

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
eneste kristiansander 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!
Utbygging av Gartnernløkka og ny E-18 ringvei
må prioriteres.

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

Fritt velferdsvalg!
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,
og vi vil opprettholde Legevakten i Søgne
og Songdalen. Respekt og verdighet for den
eldre er en selvfølge - det må være et krav til
omsorgsutøverne, privat som offentlig.

Vil du bli medlem?
Ta kontakt!

Nøktern kommune
økonomi
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?
13 kryss		
Du sitter nok i programkomitéen
11-12 kryss
Vi setter deg opp på
neste Stortingsliste!
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?

Fritt omsorgsvalg. “Pengene skal følge
brukeren” prinsippet.
Full frihet til å starte privatskoler i Kristiansand,
og “pengene skal følge elevene” prinsippet.
Barnehagestøtten følger barnet til valgfri
omsorg. “Pengene følger barnet” prinsippet.
Eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig.
”Pengene skal følge de eldre” prinsippet.
Kvalitetssikring av Barnevernet
Nei til bompenger! Ja til utbygging av
Garnternløkka og ny E-18 ringvei trase.
Opprettholde servicetilbudet og legevakten i
Søgne og Songdalen.
Nei til eiendomsskatt. Nøktern økonomistyring
i Kristiansand. Gjelden må reduseres.
Begrense innvandring og flyktninger og
prioritere forfulgte kristne og minoriteter.
Nei til offentlig betalt kunstsilo. Kommunen skal
prioritere primæroppgavene.
Prøveprosjekt med skolehager hvor elevene
dyrker frukt og grønt.
Styrke Politiets operative enheter i bydelene.
Naturtilpasset byutvikling. Sterk eiendomsrett.

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

