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Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Vestby 
Gruppeleder for Høyre i Vestby 
Vestby kommune 
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1541 Vestby 
 
Brevet går også til gruppelederne for Bygdelista, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk 
Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne og 
dessuten til Rødt. 

 

Vi ønsker å sette Hvitsten på det politiske kartet i Vestby 
I forbindelse med kommende kommunevalg, vil Hvitsten Vel invitere til et valgmøte på 
Grendehuset i Hvitsten: 
 
Mandag 19.08.2019 kl. 18.30 – 21.00. 
Møtet er lagt opp slik: 

1. Vi ber deltakerne møte senest klokken 18.10 for en kort briefing med svar på uavklarte 
spørsmål. 

2. Vi starter presis klokken 18.30. De politiske debattantene skal da sitte på plass på 
anviste plasser. 

3. Leder av Hvitsten Vel ønsker kort velkommen og sier noe om møteopplegget og 
temaet for møtet. Deretter gis ordet til dagens ordstyrer. 

4. Ca. klokken 18.35 presenteres deltakerne av ordstyrer. 
5. Senest klokken 18,45 gis ordet til debattantene. Disse er to representanter fra dagens 

posisjon i Vestby kommunestyre og to representanter fra dagens opposisjon. 
Gruppelederne for respektive Ap og H er bedt om, etter samtaler med de øvrige innen 
sine grupperinger, innen 10.08.2019, å peke ut to representanter for respektive 
posisjon og opposisjon. De to fraksjonene forventes å være representert av to partier 
(en fra hvert parti). Hver fraksjon får 10 minutter til innledning. De fordeler tiden fritt 
innbyrdes. Temaet er de problemstillingene som er tatt opp i det vedlagte brevet til 
ordføreren i Vestby. 

6. Klokken 19.05 gis ordet fritt. Deltakerne på møtet (både folk fra Hvitsten og aktuelle 
politikere fra øvrige partier) kan tegne seg for et innlegg på maksimum 2 ½ min., fra 
når de ankommer Grendehuset. De vender seg til et sekretariat som også vil bistå 
ordstyreren under møtet. Alle kan mens debatten pågår, melde seg for nye innlegg 
inntil ordstyrer bestemmer at strek er satt. 



7. Ordstyrer bestemmer når innlederne får svare.  
8. Selve debatten avsluttes klokken 20.35. 
9. Deretter får alle partiene sine representanter på møtet, et sluttinnlegg på inntil 2 

minutter hver. Temaet for dette innlegget er: Hva vil ditt parti gjøre for Hvitsten i 
kommende kommunestyreperiode. 

10. Vi prøver å avslutte klokken 21.00, maks overskridelse må være innen 15 min. 

Det er satt frem kaffe og te til de fremmøtte. 

Skulle det være spørsmål, bes det tatt kontakt pr. mail. Frist på avklaring av hvem som møter 
for de enkelte partiene, er satt til 10.08.2019. Hvis det ikke er sendt melding innen da, antar vi 
at partiet ikke ønsker å stille. Meldinger sendes: yngvehaug@gmail.com . 

Lykke til med utvelgelse, forberedelser og påmelding. 

 

 

Med hilsen Hvitsten Vel  

 

Yngve Haugstvedt 

leder 

Kopi: Ordfører Tom Anders Ludvigsen 


