Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 28. januar 2019 kl. 14:30
i D.3.39

Pkt. Overskrift
70 Valg til repræsentantskabet Eniig

70. Valg til repræsentantskabet Eniig

Resumé
Eniig a.m.b.a. er en sammenlægning af EnergiMidt og Himmerland Elforsyning, der fusionerede i 2016. I foråret 2019 er der valg til
repræsentantskabet i forsyningsselskabet Eniig, hvor Randers Kommune gennem sit forbrug er andelshaver og dermed
stemmeberettiget. Afstemningsperioden til repræsentantskabsvalget er fra den 25. februar til den 18. marts 2019. Randers
Kommune skal i den forbindelse bestemme, hvordan kommunens stemmer ønskes anvendt.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget,
1. at det besluttes, hvordan kommunens stemmer fordeles blandt de opstillede kandidater.

Beslutning
Kommunens stemmer fordeles forholdsmæssigt til de to valggrupper. Valggrupperne orienterer forvaltningen om, hvilke kandidater
der skal afgives stemmer på.
Louise Høeg deltog som stedfortræder for Claus Omann Jensen.

Sagsfremstilling
Fra den 25 februar til den 18 marts 2019 er der repræsentantskabsvalg i Eniig. Som andelshaver er Randers Kommune
stemmeberettiget, og det skal derfor bestemmes, hvordan de kommunale stemmer skal placeres.
Eniig a.m.b.a er en sammenlægning mellem EnergiMidt og Himmerland Elforsyning, der fusionerede i 2016. Repræsentantskabet
er selskabets øverste myndighed og vil efter valget have 385 repræsentantskabsmedlemmer valgt i 11 geografiske valgområder.
Det vil sige, at hvert valgområde vælger 35 repræsentantskabsmedlemmer.
Valg til repræsentantskabet.
For valgområde 9, hvor Randers Kommune er repræsenteret, stemmes der for en repræsentantskabsperiode på to år. Fremover vil
repræsentantskabsvalget være hvert fjerde år, men grundet en særlig indkøringsordning, er den for valgområde 9 (hvori Randers er
repræsenteret) denne gang 2-årig.
De opstillede kandidater offentliggøres d. 28. januar. En liste over de opstillede kandidater vil blive fremsendt økonomiudvalget på
mail, så snart det er offentliggjort.
Økonomiudvalget besluttede ved repræsentantskabsvalget i EnergiMidt (nu Eniig) i 2014, at fordele stemmer mellem de to
valggrupper. For valggruppe 1 blev stemmerne givet til Christian Boldsen. For valggruppe 2 blev stemmerne fordelt på Malte

Larsen, Steen Bundgaard og Kaj Møldrup Christensen.
Af de 4 kandidater, som Randers Kommune stemte på ved valget i 2014, genopstiller kun Malte Larsen ved
repræsentantskabsvalget i 2019.
Stemmeafgivning.
I god tid inden valget udsendes stemmesedler til samtlige andelshavere i valgkredsen. Herfra indsendes hver stemmeseddel til
byrådssekretariatet, hvor stemmerne akkumuleres og afgives i overensstemmelse med økonomiudvalgets beslutning.
Afstemningen til repræsentantskabsvalget foregår elektronisk fra hjemmesiden. Alle andelshavere får tilsendt en stemmeseddel
med alle oplysninger, der er nødvendige for at afgive sin stemme.
Modsat repræsentantskabsvalget for eksempelvis Verdo, opgøres antallet af stemmer som antallet af elmålere fra Eniig, hvor en
elmåler giver en stemme. Institutioner med f.eks. 2 elmålere på matriklen, har dermed to stemmer til repræsentantskabsvalget.
Valgområderne er inddelt således, at hvert område har omkring 35.0000 elforbrugsmålere (+/- 5.000) - og dermed omkring 35.000
mulige stemmer. Tidligere erfaringer fortæller, at der er en valgdeltagelse på omkring 15 pct. Det vil sige, at det estimeres, at der
afgives i omegnen af 5.250 stemmer.
Under antagelse af, at der afgives 5250 stemmer, vil omkring 150 stemmer (5250/35) være tilstrækkeligt til at blive valgt ind i
repræsentantskabet for Eniig.
Randers Kommune havde ved sidste repræsentantskabsvalg ca. 370 stemmer. Under forudsætning af, at dette antal stemmer
(elmålere) ikke har ændret sig væsentlig, vil Randers Kommune med egne stemmer kunne indvælge 2,48 repræsentanter under
ovenstående forudsætninger.
Anvendelse af kommunens stemmer
Økonomiudvalget skal beslutte, hvordan kommunens stemmer skal fordeles mellem de to valggrupper.
Herefter beslutter hver valggruppe, hvordan de ønsker at fordele deres stemmer på de opstillede kandidater.
Valggrupperne meddeler forvaltningen, efter hvilken princip stemmerne er fordelt, og hvordan hver valggruppes stemmer skal
fordeles.

Økonomi
Ingen.

