
 

 1

 
Aure Høyre 
 
 

ÅRSMELDING FOR AURE HØYRE 2020. 
 
Styret: 
Styret har bestått av: Tor Garshol styreleder, Terje Oldervik nestleder, 
Ola J Nedresæter styremedlem, Knut Baardset sekretær og Elisabeth Halsbog 
styremedlem. Lillian Wessel varamedlem og Øystein Halsbog varamedlem. 
Gunnar Endre Vingsnes engasjert til å være kasserer og føre regnskapet også for 2020, 
men han er ikke medlem av styret. 
 
Øvrige tillitsvalgte: 
Revisorer: Halvard Wessel og Rita Ormbostad. 
Valgkomite: Jøran Skar og Egil Follå. 
 
Regnskapet for 2020. 
Arbeidet med å være kasserer og føre regnskap ble satt bort til Gunnar Endre Vingsnes. 
 
Kommunestyregruppen:  
Henning Torset, gruppeleder, Lillian Elise Wessel og Rita Ormbostad.  
Varamedlemmer i rekkefølge: Elisabeth Halsbog, Jøran Skar og Egil Follå. 
 
Komut: 
Rita Merete Ormbostad og Tor Garshol. 
 
Oppsummering av året 2020. 
 
Årsmøte Møre og Romsdal Høyre. 
 

Tor Garshol og Henning Torset deltok på vegne av Aure Høyre. Fylkeslaget avholdt 
årsmøte i Geiranger 14. – 16. Februar. Aure Høyre hadde oversendt 4 resolusjoner som 
ble behandlet under fylkesårsmøtet. Resolusjonen om Tjeldbergodden ble vedtatt og 
fylkeslaget sendte denne videre til behandling under landsmøtet. Henning Torset ble valgt 
som delegat til landsmøtet 2020. 
 
Covid 19. 
 

12. Mars stengte Norge ned første gang. Mye usikkerhet rådde og det ble vanskelig å 
gjennomføre møter/samlinger, Formannskapet hadde ukentlige statusmøter. 
Kommunestyremøter ble gjennomført på Teams. Aure Høyre og Nordmørslista 
gjennomførte gruppemøter på messenger. 

For å avhjelpe næringslivet i Aure, la vi frem forslag om å utsette innføring av 
eiendomsskatt på næringseiendommer. Forslaget falt. 
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Knut Baardset`s bortgang. 
 
 Det var med stor sorg vi i Aure Høyre mottok budskapet 13. August om at Knut var 
gått bort, etter kort tids sykdom. Han ble med i Aure Høyre etter at det ble stiftet i 1971 
på venteværelse til Aure legekontor. Knut fikk rollen som sekretær for lokallaget, en rolle 
han også hadde når han gikk bort. Begravelsen fant sted i Aure Kirke 21. August. Grunnet 
Covid-19 har ikke Aure Høyre kunnet arrangert minnekveld for Knut, men vi håper at 
dette vil la seg gjøre i løpet av 2021. 
 
 
Landsmøte 2020 
 
 11. September ble Høyres landsmøte gjennomført som en dagssamling. Alle 
fylkeslag hadde vært sitt oppmøtested og deltok sammen med de andre via 
videokonferanse. Møre og Romsdal Høyre var samlet på rådhuset i Molde. Grunnet at det 
landsmøtet ble gjennomført på en dag ble ikke vår resolusjon behandlet dessverre. 
 
 
Tjeldbergodden en krafthub i Midt-Norge. 
 

Hydrogendagen ble arrangert ved Nordlandet Grendahus 27. Oktober. Medlem i 
Stortingets energi- og miljø komite Liv Kari Eskeland deltok. Nors hydrogenforum, 
Equinor, Fiskerstrand verft, Tjeldbergodden Utvikling, NEAS og Aure Høyre hadde 
innlegg. Dagen ble arrangert i samarbeid med Heim Høyre og det var deltagere både fra 
MR Høyre og Trøndelag Høyre. På agendaen stod tema som: Fremtidig bruk av hydrogen 
i Europa og Norge, muligheter for hydrogenproduksjon på Tjeldbergodden, bruk av 
hydrogen i den maritime næringen, hva jobbes det med rundt Tjeldbergodden nå, linje- og 
kraftsituasjonen på Nordmøre og Tjeldbergodden som kraft-hub. Oppsummering av 
dagen er sendt til Olje- og energiminister Tina Bru. 
 
 
Regionutredning 
 
 Det jobbes i utvidet formannskap med regionutredning. Det forventes at 
utredningsarbeidet skal kunne gi grunnlag for en folkeavstemming høsten 2021. 
 
 
Høringsuttalelser som Aure Høyre har gitt: 

- Nasjonal Transportplan 
- Samarbeidsavtale med HMR 
- Rehabiliteringsprosjektet 
- Strategisk næringsplan 
- Rutetilbudet i Møre og Romsdal 
- skattelegging av havbruksvirksomhet 
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Kommuneøkonomi. 
 
 Aure Høyre har vært aktiv i arbeidet med økonomien for Aure kommune og har 
utarbeidet og fremmet forslag i saker vedrørende privatisering av kommunale veier og 
forslag til økonomi- og investeringsplan. 

 
 

Aure kampsportklubb. 
 
 Aure Høyre var pådrivere for at Aure kampsportklubb kunne kjøpe Straumsvik skole. 
Vi utarbeidet avtaleutkast og samlet aktører til dialog. Det er gledelig å se aktiviteten 
klubben har og at Straumsvik skole nå får sårt tiltrengt vedlikehold. 
 
 
Profilering. 
 
 I tillegg til det politiske arbeidet har det også vært jobbet med profilering av 
lokallaget. Vi har benyttet sosiale medier aktivt, men også delt saker og artikler på vår 
web-side. Det er viktig å være synlig for å vise frem våre standpunkter med tanke på 
medlemsrekruttering. 
 
 
Styremøter. 
 
 Det er i 2020 avholdt 4 styremøter. 
 
 
 
Styret i Aure Høyre vil takke alle som støttet opp om arbeidet i kommunestyret, nemnder 
og utvalg, i året som nå er slutt. 2021 blir et krevende valgår. 
 
 
 
 
Våg 
 
Tor Garshol styreleder sign                       Henning Torset gruppeleder sign 


