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Partiet De Kristne vil bygge på de 
grunnleggende verdiene som gjennom 
århundrer har gjort landet vårt til et trygt, 
stabilt og fremgangsrikt samfunn. 
Og et slikt samfunn, det bygges lokalt!
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Det naturlige valget i Sandnes kommune

Sandnes program 2019.indd   1 22.03.2019   18.23



10 GODE GRUNNER
til at DU bør stemme på De Kristne

1.  VI FORSTÅR ARVEN
I snart tusen år har de kristne verdiene satt 
sitt preg på samfunnet vårt: Respekten for 
den enkelte, den uendelige verdien på et 
menneskeliv, og en følelse av ansvar for sin 
neste. Partiet De Kristne vil verne om, og 
bygge videre på, verdiene som har gitt oss et 
samfunn som er fritt, trygt og godt - for alle!

2.  VI SETTER DEG I FØRERSETET
Offentlig eller privat? Det viktigste er at du får 
den hjelpen du trenger - når du trenger den. 
Vi vil likestille tilbydere av helsetjenester, slik 
at du kan ta dine rettigheter som bruker eller 
pasient med deg til den som gjør jobben best.

3.  VI TAR SKOLENE TILBAKE
Klart barna skal lære om Jesus! Vi skal ta 
hensyn til andre kulturer, men ikke utslette 
vår egen. Vi vil ha kristendomsfaget tilbake i 
skolen, slik at barna kan kjenne sine røtter og 
forstå sin egen kultur. Foreldre skal selv kunne 
velge om barna skal gå på offentlig eller privat 
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skole, og finansieringen skal følge barnet 
uavhengig av valget.

4.  VI LAR FAMILIEN VELGE SELV
Nybakte foreldre skal ikke presses av økonomi 
og andres forventninger til å sende sine små 
i barnehage. Vi vil gi deg reell valgfrihet, og 
legge til rette for at du kan være hjemme med 
barna så lenge du selv ønsker det. 

5.  VI TAR VARE PÅ DE ELDRE
Partiet De Kristne husker at det er de eldre 
som har bygget den velferden vi nå kan nyte 
godt av. Vi vil være seniorenes stemme inn i 
kommuneforvaltningen. Enerom og nødvendig 
stell/pleie er et absolutt minimumskrav, og de 
eldre må naturligvis få velge selv om de vil 
motta hjelpen i et sykehjem, på en eldrebolig 
eller i egen bolig. 

6.  VI FJERNER BOMPENGENE
Det er flott å spare, men ikke til fant. Vi vil 
investere deler av oljeformuen i veier, jern-

Partiet De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som gjennom århundrer har 
gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn. Vi skal bygge et samfunn der du bor med frihet 
og trygghet for alle, uansett hvem man er eller hvilken bakgrunn man har. Partiet De Kristne vil også 
være tydelig i sin støtte til Israels rett til å eksistere i fred og trygghet. Les mer på: www.dekristne.no

Et godt samfunn bygges nedenfra 
og opp. Det begynner med deg, 
dine nærmeste - og lokalsamfunnet 
du er en del av!  :-)
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bane og teknisk infrastruktur med tanke på 
framtiden. Dette er verdier som ligger fast om 
så børsene skaker. Kommunene bør sammen 
legge press på myndighetene for å bli kvitt 
bompengefinansieringen en gang for alle. 

7.  VI BEVARER MATJORDA
Vi mener det er nødvendig for beredskapen at 
Norge om nødvendig kan produsere det meste 
av maten sin selv. Det betyr at vi må bevare 
matjorda vår, og det igjen krever politisk vilje 
på kommunalt nivå. Når jord av og til må løses 
ut for å dekke samfunnets behov, bør det 
selvsagt være lik takst på jorden, enten den 
går til vei, boliger eller industri.

8.  VI TRYGGER GATENE
Sandnes skal være en god og trygg kommune 
å bo i for alle sine innbyggere. Et effektivt og 
tilstedeværende politi øker trygghetsfølelsen 
for folk flest. Politiet må ha ressurser nok til å 
kunne stille opp for å beskytte befolkningen, 
forebygge vold og kriminalitet og oppklare 

forbrytelser. Politistasjonen i Sandnes skal 
være døgnåpen.  
 

9.  VI VIL HA VEI
Vi støtter bygging av vei til Ålgård. Det bør 
bygges bro over Gandsfjorden og videre tunnel 
til Vatne,noe som vil muliggjør boligbygging i 
sentrale strøk og korte ned reisetiden.

10.  VI STREKKER UT EN HÅND
En nødvendig del av en effektiv 
rehabiliteringsprosess for rusmisbrukere 
er et trygt sted å bo, gode relasjoner og en 
meningsfull tilværelse. Hotellrom og hospitser 
er et uegnet sted å bo for rusmisbrukere 
i en rehabiliteringsprosess.Vi tror at 
kristne behandlingstilbud er de aller mest 
virkningsfulle for rusmisbrukere.

Ønsker du hele programmet?
Send en e-post til leder Terje Øgreid:
terje.ogreid@lyse.net

Partiet De Kristne er et verdikonservativt parti som bygger på 
tradisjonelle kristne verdier, som trygghet, frihet, respekt for 
enkeltmennesket og en følelse av ansvar for sin neste. Vårt ideologiske 
fundament er Bibelen, og den kristne tro og tradisjon som har preget 
Norge fra kristenretten ble satt på Moster i 1024 og frem til i dag. 
Les mer på: www.dekristne.no

Les flere gode grunner på www.dekristne.no

/DEKRISTNE @DEKRISTNE

Vil du at din kommune skal 
bestemme mest mulig selv, er 
De Kristne et naturlig valg for deg!
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2019 DIN SJEKKLISTE
Er De Kristne partiet for deg?

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 
som ordførerkandidat!

7-10 kryss
Du er en kjernevelger!  
Diplom på vei i posten!

4-6 kryss
Du kan trygt stemme på 
Partiet De Kristne i 2019! 

1-3 kryss
Nok til en date. Les mer på: 
www.dekristne.no

0 kryss
Vil diu låne en penn?

Livet bør beskyttes fra unnfangelse til naturlig død

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

Eldre og pleietrengende må selv få velge 
hvor de vil ta imot den hjelpen de trenger

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

Politiske avgjørelser bør tas nærmest mulig 
dem det gjelder

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 bør bygges uten bruk av bompenger

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

Familier bør ha størst mulig frihet til å velge 
hvordan de vil organsisere seg

Norge må ta vare på matjorda, og legge 
til rette for levende landbruk over hele landet

Kryss av der du er enig, og sjekk din score!

Partiet De Kristne Postboks 50, 5445 Bremnes  Telefon  459 08 400
E-post post@dekristne.no   Facebook  /dekristne   Twitter  @dekristne
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