KYRKOSTYRELSENS CIRKULÄR

Nr 13/2008
17.3.2008

ENKÄT OM ANSVARSFULL PLACERINGSVERKSAMHET
INOM KYRKAN
Kyrkostyrelsen har nyss startat ett projekt på temat ansvarsfull placeringsverksamhet. Avsikten med projektet, som genomförs under perioden 2008–2010, är att
inom kyrkan främja och förbättra kunskaperna i ämnet ansvarsfulla placeringar.
Under veckorna 11–12 kommer en enkät om ansvarsfull placeringsverksamhet att
skickas ut till församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna. Enkäten är avsedd
att vara till hjälp vid arbetet med att sammanställa ett mångsidigt utbildningsprogram om ansvarsfulla investeringar, så att församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna från och med hösten 2008 kan erbjudas en möjlighet till utbildning i
ämnet.
Projekt på temat ansvarsfull placeringsverksamhet inom kyrkan
Kyrkans anvisningar för en ansvarsfull placeringsverksamhet godkändes vid Kyrkostyrelsens plenum den 24 april 2007: evl.fi > Tro och information > Kyrkan tar
ställning > Övriga ställningstaganden > Ansvarsfull placering . Det nystartade projektet är följande steg i arbetet på att utreda ämnet ansvarsfulla placeringar och
ansvarsskyldighet inom företagen.
Det viktigaste ändamålet med projektet är att både inom och utanför de kyrkliga
kretsarna förbättra och främja kunskaperna om ansvarsfulla placeringar Det gäller
att skapa en gemensam verksamhetsmodell för en ansvarsfull placeringsverksamhet, där även ovannämnda utbildningsprogram ingår, och ställa den till kyrkans
förfogande. En väsentlig del av utbildningen i ämnet behandlar finansmarknaden
samt innehåller anvisningar om hur en placeringspolicy eller placeringsplan ska
sammanställas.
Avsikten är också att inom ramen för projektet sammanställa en gemensam ägarpolicy för kyrkan. Kyrkan vill nämligen utvecklas i sin roll som aktiv ägare och
har därför tillsatt en delegation som bland annat har till uppgift att tjänstgöra som
rådgivande sakkunnigorgan i frågor som gäller företagens ansvarsskyldighet samt
att delta i diskussionen inte bara om ansvarsfulla investeringar utan också om
företagens ansvarsskyldighet i frågor som är viktiga för kyrkan. Tyngdpunkten
ligger på de inhemska företagens verksamhet.
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Samverkan med andra placerare ingår också i målsättningarna för projektet. Bland
samarbetsparterna kan nämnas andra kyrkor och internationella organisationer.
Diskussionerna med andra aktörer och organ om de praktiska erfarenheterna av
en ansvarsfull placeringsverksamhet ger en mer nyanserad bild av utvecklingen
och möjligheterna inom området. Genom samarbetet med andra intressenter ökas
dessutom möjligheterna att utöva ett positivt inflytande på företagen. I de delar av
projektet som handlar om samarbete ingår också initiativ av olika slag. Ett exempel är Carbon Disclosure Project (CDP) som går ut på att informera företagens
ledning om aktieägarnas oro över de risker för verksamheten som klimatförändringen för med sig. Kyrkans centralfond deltog år 2007 i CDP5 och var då först i
Finland om att underteckna initiativet. Fonden medverkar under de tre följande
åren (2008–2010) i CDP6, likaså som undertecknare.
Enkom för projektet skapas en särskild webbplats med syfte att dels lyfta fram de
faktorer som bör beaktas vid ansvarsfull placeringsverksamhet, dels klarlägga de
olika begreppen inom branschen. Samtidigt beskrivs där hur projektet framskrider, och sidorna uppdateras därför kontinuerligt med nytt material. Webbplatsen
är inte enbart avsedd för församlingarna utan också för andra investerare samt för
personer som är intresserade av temat. Utgångspunkten för sidorna på nätet är
Kyrkans anvisningar för ansvarsfull placeringsverksamhet.
Eventuella ytterligare frågor besvaras av Magdalena Lönnroth, projektchef,
magdalena.lonnroth@evl.fi, tfn (09) 1802 215.
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