Frihet og trygghet for alle
− enkeltmennesket i fokus
Vi som representerer Partiet De Kristne vet at jobben som folkevalgt er en viktig og krevende
jobb, som ikke kan bli halvhjertet utført. Jobben slutter ikke etter at valglokalene har stengt,
men begynner nettopp da. Alt for mange politikere glemmer sin ombudsrolle i det de får makt,
og nærmest blir en del av administrasjonen. Vi skal representere deg, uansett om vi kommer i
posisjon eller opposisjon.
Vi ønsker din stemme slik at vi kan få større innflytelse i Kristiansand kommune og mulighet
for å utføre det oppdrag du som velger kan gi oss – hver dag, frem til neste valg.
Partiet De Kristne vil kjempe for at barn og unge skal få bo i et samfunn som stimulerer og gir
en god og trygg oppvekst. Vi ønsker at ungdom skal ha gode fritidstilbud og en moderne
skole. Vi ønsker at alle barn skal ha et fleksibelt barnehagetilbud.
Vi ønsker at familier og enslige skal ha en felles oppfatning om at Kristiansand er en god
kommune å leve og bo i. Kristiansand, som alle andre steder, består av enkeltindivider som er
forskjellige. Derfor mener vi at samfunnet må være fritt. Et fritt samfunn der man innser at alle
er forskjellige, har ulik smak og forskjellige opplevelser som har gitt dem et eget syn på
omgivelsene.
Et lokalsamfunn som skal overleve, må utvikle seg, og utvikling er bare mulig der det finnes
rom for personlig frihet. Frihet til å skape, frihet til å vokse på egne premisser uavhengig av
politisk gunst og byråkratiets godkjennelse.
Skal mennesker trives i et samfunn må de ha mulighet til livsutfoldelse. Det å kunne vokse
som menneske og kunne vise til resultater gir selvrespekt og ansvarsfølelse, både overfor
seg selv og ens medmennesker. Kristiansand PDK vil videreføre den frihetstankegang som
innebærer at alle mennesker har rett til å leve som frie og selvstendige individer så lenge de
ikke griper inn i andres rett til det samme livsgrunnlag. Bare da vil vi kunne få et mer rettferdig
samfunn.
Partiet De Kristne vil fremheve en politikk som også handler om moral og etikk. Vi vil vise
forskjellen mellom rett og galt, mellom godt og vondt. Vi vil ta opp kampen mot det offentlige
som vil styre den enkeltes liv og tilrane seg fruktene av et hardt og strevsomt arbeidsliv.
Vi ønsker en kommuneadministrasjon som er effektiv, og med flere varme hender som
produserer tjenester – ikke papir. Det må være kommunens overordnede mål at tjenestene er
mest mulig effektive, bl.a. for å holde kostnadene og gebyrene nede.

PARTIET DE KRISTNE

Kristiansand PDK ønsker
deg et riktig godt valg.
Uansett hvilken politisk retning
du måtte velge, så ta et
standpunkt. Husk vi lar deg
bestemme!

PARTIET DE KRISTNE
Våre toppkandidater
til Kristiansand bystyre
ved valget 2015
1. kandidat:

Knut H. Nilsen, 61 år
Gift med Bente og har tre sønner.
Bosatt på Hånes siden 1988.
Utdannet ingeniør og økonom. Har
jobbet i offentlig og privat sektor.
Hovedinteresse i politikken: Gi barn
og unge gode oppvekstvilkår.
Bidra til at idrettslag og foreninger får
økt støtte til sine aktiviteter. God
næringspolitikk i kommunen og
bidra til å forbedre
eldreomsorgen.

Dette vil vi
arbeide for:
● Ja til livet og fremme og verne om livet
i alle livets faser
● Kommunen må prioritere de lovpålagte
oppgavene
● Trygge familier gjennom god familieveiledning.
● Fjerne all bomavgift for småbarnsfamilier.
● Arbeide for at småbarns foreldre selv
skal få styre sin permisjonstid med barna.
● Tilrettelegge for støtteordninger og
tiltak til førstegangsforeldre.
● Arbeide for å lage gode ordninger
rundt mor/barn for å begrense antall
aborter.
● Tilrettelegge for barnehager hvor barn
skal få lov til å være barn. Barn skal få lov
til å være barn lengst mulig og bevare sin
«uskyld» lengst mulig. Ingen «rosa»
politikk i barnehagen
● Ja til barnehager i nye boligområder.
● Ja til en trygg skole, hvor mobbing ikke
er en del av skoledagen.
● Ja til en skole med godt læringsmiljø og
mer kristendomsundervisning.
● Ja til styrking av eldreomsorgen i
Kristiansand. Styrke førstelinjen og
redusere byråkratiet. Mer penger ut til
den trengende.
● Øket satsing på psykisk helsevern, øket
foreldre- og familiemedvirkning i
behandlingsprosessen.

2. kandidat:

● Ja til å legge forhold til rette for
videreføring av et attraktivt næringsliv.
Gode og tidsriktige næringsområder.

Sarah Nathalie Reme

● Ja til økt kommunal støtte til og samhandling med frivillige organisasjoner.

Født i 1986, gift og har ett barn.
Bachelorgrad i interkulturell
forståelse. Ansatt i Bjørklund
og i Kristiansand kommune.
Mine kampsaker er vern om
familien, større skattelette for
gaver til frivillige organisasjoner
og religiøse organisasjoner og
tilretteleggelse for å være
hjemme med små barn.

● Ja til å videreutvikle Kristiansand som
en attraktiv by for turisme.
● Ja til utbedring og videreutvikling av
veinettet og infrastruktur i Kristiansand.
Ny ytre ringvei. Forslått løsning dekker
ikke fremtidens behov.
● Å utvikle et kollektivtilbud som er
rimeligere en privat bilisme. Tilpasse
tilbudet til dagens behov.
● Videreutvikle Kjevik som moderne
internasjonal flyplass, utrustet til å møte
fremtidens utfordringer.

