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DIN SJEKKLISTE
Er Partiet De Kristne for deg?

Livet bør beskyttes fra unnfangelse til naturlig død

Barn skal, så langt det er mulig, få vokse opp med 
begge sine biologiske foreldre

Det tradisjonelle ekteskapet må fortsatt ha en 
juridisk særstilling

Staten skal være samfunnets tjener, ikke dets herre

De som hjelper de aller svakeste blant oss 
må få gode og forutsigbare forhold

Skolen må ha et sterkt fokus på kunnskap og 
formidling av de verdiene samfunnet er tuftet på 

Det skal ikke være egne Sharia-lover i Norge

Deler av oljeformuen bør brukes til investeringer i 
kunnskap og infrastruktur med tanke på framtiden

Norsk næringsliv må bli uavhengig av oljenæringen

Veinettet i Norge skal bygges uten bruk av bompenger

Det må bli enklere, billigere og raskere å få saker 
gjennom offentlig forvaltning 

Norge må beskytte grensene mot alle typer invasjon

Norge skal klart og tydelig støtte Israels rett til å 
eksistere i fred og trygghet

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?

Kryss av der du er enig, og sjekk din score!
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Partiet Dei Kristne Volda

Partiprogram   2019 - 2023

Partiet Dei Kristne Volda (PDK Volda) vil føre ein frisk og fornyande politikk som byggjer på det kristne livssynet, og som 
vernar om dei kristne grunnverdiane. Vår ideologi er forankra i Bibelen.

Partiet vil arbeide for eit samfunn som fremjar personleg fridom og tryggleik, medverknad og eigedomsrett, og 
sosialt ansvar. Partiet Dei Kristne vil ha tryggheit og fridom for alle som bur i Noreg: kristne, muslimar, jødar, ateistar, 
buddhistar, hinduar, kvinner, menn, gutar, jenter, homofile, heterofile, flyktningar, konvertittar, innvandrarar og 
nordmenn, og den beste måten å gjere det på er å styrke dei kristne verdiane i landet vårt. Vi ønsker eit samfunn som 
er basert på nestekjærleik, god forvaltningsskikk, deling av fellesskapets godar, og fridom under ansvar. 

PDK Volda ser familien og ekteskapet mellom éin mann og éi kvinne som samfunnets viktigaste byggestein. Vi løftar 
fram det livslange, monogame ekteskapet mellom mann og kvinne som norm og ideal. Denne organiseringa av 
samlivet gir høgast befolkningsvekst, og tryggare oppvekstvilkår for borna. Det tradisjonelle ekteskapet bør ha ei 
juridisk særstilling. Vi meiner at born har rett til både ei mor og ein far, og til å kjenne sitt eige biologiske opphav. 

PDK Volda vil utvikle Volda som eit naturleg sentrum på Sunnmøre og i Nordfjord, og støtte opp under viktige 
samfunnsaktørar som t.d. sjukehuset, høgskulen, tingretten, og flyplassen. Tilrettelegging for næringslivet er ein viktig 
del av dette arbeidet, og Volda treng fleire arbeidsplassar. Vi vil effektivisere offentleg sektor, gjerne med bruk av ny 
teknologi. Det må gå raskare og enklare å få godkjenning av søknadar og rettar som er lov- og regelstyrte. 

Bruk av ny teknologi kjem inn over samfunnet vårt, og PDK Volda ynskjer å etablere vennskapsby i Israel. Israel er 
rangert nest høgast globalt ved utvikling og bruk av samfunnsteknologi, og slike erfaringar er det nyttig å lytte til. 

PDK Volda meiner at vi er skapt i Guds bilde, og at mennesket i bibelsk forstand har fått eit forvaltaransvar. De er derfor 
viktig at aktiviteten i kommunen ikkje skaper unødvendig belastning for miljøet, og vi vil føre ein politikk som forvaltar 
naturen og jorda sine ressursar til det beste for oss sjølve og komande generasjonar.

Våre viktigaste lokalpolitiske saker:
Avvikle eigedomsskatten.
Seie NEI til betalingsparkering i kommunen.
Satse på Grodås som base for utvikling av turistnæringa.
Bygge ny ungdomsskule i Volda sentrum, gjerne saman med kulturhus.
Sikre gode oppvekstvilkår for born og unge.
Legge til rette for, og stimulere til, næringsutvikling, nyetablering og arbeidsplassar. 
Sikre gode offentlege tenester, og legge til rette for utvikling og forbetringar.
Ta vare på vår kristne kulturarv

•
•
•
•
•
•
•
•
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Lista nedanfor er ikkje utfyllande, men kort summert opp har vi fokus på...

Oppvekst
Ha eit fleksibelt barnehagetilbod, med deltidsplassar, for å gi betre tid mellom born og foreldre.
Barnehage og skule skal delta i gudstenester ved kristne høgtider
Vi skal bygge ny ungdomsskule i Volda sentrum, gjerne saman med kulturhus. 
Vi held fast ved intensjonsavtalen med Hornindal, om skulekretsar.
Stimulere til etablering av private skular.
Vi er opptatt av lærartettleik, klassestørrelsar, og at læraren skal få redusert rapporteringsarbeid. Meir tid til eleven står 
sentralt. 
Ta i bruk ny teknologi i det pedagogiske arbeidet, samt bruke dette til å styrke samarbeid mellom skule og heim.

Kultur og idrett
Etablere kommunal ungdomsklubb.
Etablere øvingslokale/Black box for musikarar, og lokale for kreative/kunstnarar, midt i Volda sentrum. 
Bygge ny symjehall, saman med Volda Campus Arena. 
Vi er positive til å byggje nytt kulturhus, samtidig vil vi prioritere lovpålagte tenestar slik som ny ungdomsskule og 
symjehall.
Hjelpe idretten med deira ambisjon om å avansere nasjonalt. 

Økonomi og næringsutvikling
Avvikle eigedomsskatten.
Vi vil legge til rette for fleire arbeidsplassar i Volda kommune.
Vil arbeide for å etablere ei kreativ næringsklynge i Volda.
Styrke næringsgrunnlaget for handelsstanden i Volda sentrum.
Legge til rette for bygging av fleire bustadar i Volda sentrum.
Satse på Grodås som base for utvikling av turistnæringa i kommunen.
Sjå til at den kommunale forvaltninga blir ein ressurs for næringslivet. 
Kontantar skal være eit likeverdig betalingsmiddel samanlikna med digitale transaksjonar. 

Helse
Gi tryggheit og fridom for alle: kristne, muslimar, jødar, ateistar, buddhistar, hinduar, kvinner, menn, gutar, jenter, 
homofile, heterofile, flyktningar, konvertittar, innvandrarar og nordmenn
Legge til rette for nedgang i aborttalla. 
Styrke folkehelsa, både fysisk, åndeleg og sosialt. 
Styrke heimetenestene og institusjonane, slik at dei tilsette får meir tid til kvar pasient. 
Stimulere til innovasjon og utvikling i helsesektoren.
Bruke ny teknologi på ein omsorgsfull måte, slik at innbyggjarane opplever at ein får betre kontakt og dialog med 
helsepersonell. 
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Sosialtiltak
Kommunale avgifter skal fakturerast månadleg
Sikre at barnefamiliar med svak økonomi får tilstrekkeleg hjelp.
Stimulere til samarbeid med kyrkjer og frivillige organisasjonar på rus og psykiatri. 
Vi vil stramme inn mottak av flyktningar til kommunen vår.

Miljø
Vi vil jobbe for å redusere bruk av «kvardagsplast» i vår kommune.
Sette strengare miljøkrav ved offentlege anskaffingar.
Stimulere utbygging av ladestasjonar, og etablere hydrogenstasjon i kommunen. 
Styrke den miljøfaglege kompetansen i den kommunale forvaltninga. 

Infrastruktur
Seie NEI til bompengar..
Seie NEI til betalingsparkering kommunen.
Jobbe for å styrke kollektivtilbodet i aksane mellom Hareid, Ørsta, Stryn og Stranda. 
Vi vil realisere fjordkryssing Folkestad – Volda, som fyrste ledd i eit samband mot Vanylven. 
Vi vil realisere ei betre vegløysing over Øyraelva ved Spinneriet. 

Bruk av ny teknologi 
Innføring av ny teknologi skal gjerast på ein måte som gjer at innbyggarane opplever dette som ei positiv forbetring. 
Mange offentlege prosessar kan med fordel digitaliserast, både internt og overfor innbyggarane. Til dømes bør 
økonomiske rettigheiter blir gitt, utan søknad. 
Prosessane med digitalisering skal ha universell utforming, slik at dei som ikkje er trygge på digitale løysingar skal 
kunne nytte manuelle funksjonar. 
Volda kommune bør ha ei aktiv pådrivarrolle regionalt på digitalisering av offentlege tenester. 

Samarbeid
For å få god tilgang til teknologisk utvikling og tankesett, vil det være formålstenleg for bruk av ny teknologi i Volda 
kommune å ha ein vennskapsby i Israel.
Vi skal være ein god granne til Ørsta kommune, og vi er opne for å snakke om kommunesamanslåing på sikt. 
Vi vil jobbe for å utvide nedslagsfeltet til Volda sjukehus og Tingretten mot Nordjord. 
Vi vil jobbe for at Volda kommune blir eit regionalt senter for Søre Sunnmøre og Nordfjord. 
Volda kommune skal være ein god ressurs og samarbeidspartnar med Sjukehuset og Høgskulen. 
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