
Stavens revisionskomité
Dette dokument beskriver stavens revisionskomités 
formål, organisation, pligter og ansvar.

Bemærk: I dette dokument henviser betegnel-
serne stavspræsident, stavsrevisor og stavssekretær også 
til de samme stillinger i distrikter og missioner. Ordene 
stavens revisionskomité henviser også til distriktets og 
missionens revisionskomité. Ordet sekretær henviser 
til sekretærer og til assisterende sekretærer, der har til 
opgave at føre de finansielle optegnelser. Ordet enheds-
leder henviser til biskoppen, grenspræsidenten, stav-
spræsidenten eller distriktspræsidenten. Betegnelsen 
stav henviser også til distrikter. Betegnelsen menighed 
henviser også til grene.

1. FORMÅL
Stavspræsidenten sikrer sig, at alle Kirkens midler 
håndteres korrekt, og at der føres regnskab med dem i 
henhold til Kirkens finansielle instruktioner (se Kirkens 
Håndbog: Tjeneste i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, 
34.6, ChurchofJesusChrist.org). Han sikrer sig også, at 
enhedsledere og sekretærer lærer deres pligter angå-
ende økonomi, og at de følger Kirkens finansielle ret-
ningslinjer og procedurer (se Kirkens Håndbog, 34.2.1). 
Han organiserer stavens revisionskomité som hjælp til 
at udføre dette ansvar. Stavens revisionskomité identifi-
cerer, vurderer og påtaler finansielle risici i staven – især 
risici for misbrug af Kirkens midler. Stavens revisions-
komité sikrer sig, at enhedsledere og sekretærer følger 
Kirkens finansielle retningslinjer og procedurer.

Det Første Præsidentskab etablerede områdets revisi-
onskomité for at beskytte hellige midler, sikre den rette 

anvendelse og styrke præstedømmeledere og sekre-
tærer. Stavens revisionskomité spiller en vigtig rolle i at 
opnå disse mål, når de lærer og udfører deres pligter og 
fungerer som et råd.

Da præsident M. Russell Ballard talte om vigtigheden 
af komiteer og råd i Kirken, sagde han: »Gud, Mester-
organisatoren, har inspireret dannelsen af et system af 
komiteer og råd. Forstået og anvendt korrekt vil dette 
system mindske byrden på den enkelte leder og øge 
rækkevidden og indflydelsen af deres tjenestegerning 
gennem andres forenede anstrengelser« (»At rådføre sig 
med vore råd«, Stjernen, juli 1994, s. 25).

For at stavens revisionskomité kan være virkelig effektiv 
må dens medlemmer arbejde sammen. Komiteens 
formand eller medlemmer skal ikke forsøge at udføre 
alt arbejdet selv. At arbejde selv formindsker de fordele, 
den kraft og de velsignelser, der er tilgængelige, når en 
forenet komité rådfører sig med hinanden og arbejder 
sammen.

2. ORGANISATION
Stavspræsidenten udpeger en revisionskomité i staven, 
der består af en af hans rådgivere som komiteformand 
og to andre stavsmedlemmer, der har forstand på eller 
kan oplæres i økonomi. Disse brødre eller søstre skal 
have en gyldig tempelanbefaling. Komiteens formand 
bør almindeligvis ikke underskrive checks, betalings-
godkendelsesformularer eller på anden måde være 
involveret i stavens finansielle optegnelser. Komiteens 
medlemmer bør ikke være stavsrevisorer og bør ikke 
føre finansielle optegnelser i staven eller i menighe-
derne. (Se Kirkens Håndbog, 34.9.1).
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3. PLIGTER
Stavens revisionskomite har fire hovedpligter:

1. Håndtere processen med finansiel revision.

2. Oplære stavsrevisorer.

3. Føre tilsyn med anden finansiel oplæring i staven.

4. Rådføre sig sammen for at finde, evaluere og påtale 
økonomiske risici i staven.

3.1 Håndtere processen med finansiel 
revision
Stavens revisionskomité håndterer processen med 
finansiel revision ved –

1. Ordentlig forberedelse af stavsrevisorer til at 
udføre grundige, korrekte og rettidige revisi-
oner. Stavsrevisorer modtager regelmæssig oplæ-
ring for at sikre, at de forstår Kirkens finansielle 
retningslinjer og procedurer, formålet med hvert 
revisionsspørgsmål og hvordan man påtaler alle 
identificerede risici for hver eneste enhed, de fører 
revision for. (Se »3.2 Oplære stavsrevisorer« senere 
i dette dokument).

2. At føre tilsyn med kvaliteten af de udførte 
revisioner. Stavens revisionskomité gennemgår 
alle færdige revisioner for grundighed og nøjag-
tighed og for at afgøre, om alle finansielle risici er 
blevet adresseret. Komiteen bør kræve rettelser til 
revisionen, hvis det er nødvendigt.

3. At føre tilsyn med kvaliteten af rettelserne. 
Stavens revisionskomité gennemgår hver rettelse 
og vurderer dens effektivitet i at løse revisionsfor-
behold, deriblandt dens effektivitet i at fjerne roden 
til forbeholdet. Komiteen arbejder sammen med 
menighedens og stavens ledere for at gennemgå 
rettelserne, når det er nødvendigt.

Der er to revisionsperioder hvert år. Revisioner ved 
årets udgang kan indledes den 15. januar og bør ind-
sendes senest den 15. marts og dækker transaktioner 
fra den 1. juli til og med den 31. december i foregående 
år. Revisioner midt på året kan indledes den 15. juli og 
bør indsendes senest den 15. september og dækker 
transaktioner fra den 1. januar til og med den 30. juni i 
det indeværende år.

Revisioner foretages enten online ved hjælp af pro-
grammet Local Unit Financial Auditing System (LUFAS: 
Finansielt revisionssystem for lokal enhed) eller ved 
hjælp af revisionsformularer på papir, der er udskrevet 
fra LUFAS.

Tre møder for stavens revisionskomité hver revisions-
periode og noget individuelt arbejde af alle komiteens 
medlemmer er som regel nødvendigt for at udføre 
komiteens pligter. Når det er svært eller dyrt at rejse, 
kan område-  og lokale ledere vælge at holde et eller 
flere af disse møder som et telefonmøde. Der hvor 
telefonsamtaler, internettet eller andre kommunikati-
onsmidler er utilstrækkelige, kan anden tilpasning være 
nødvendig. Fortrolighed bør fremhæves ved alle møder i 
stavens revisionskomité.

DET FØRSTE MØDE – PLANLÆGNING AF REVISION
Som forberedelse til grundige revisioner, der bliver 
indsendt til tiden, holder stavens revisionskomité et 
revisionsplanlægningsmøde mindst en eller to uger før 
revisionerne (før den 15. januar og den 15. juli). Dette 
møde omfatter stavens revisionskomité, stavsrevisorer, 
stavssekretærer og stavens finansielle sekretærer.

Dagsordenspunkter til dette møde kan omfatte 
følgende:

• Give revisorer deres opgaver.

• Oplære revisorer.

• Gennemgå revisionsspørgsmålene og de 
medfølgende instruktioner. Bruge revisions-
testen i LUFAS til en effektiv gennemgang af 
revisionsspørgsmålene.

• Gennemgå LUFAS udgivelsesnoter for ændringer 
eller opdateringer.

• Gennemgå tidligere revisioner for at vurdere 
enhver risiko eller svaghed, der har brug for yderli-
gere opmærksomhed i de indeværende revisioner.

• Gennemgå gentagne revisionsforbehold og drøft, 
hvilke yderligere test er påkrævet i denne revision 
for at sikre, at tidligere handlingsplaner for rettelser 
var effektive.

• Evaluer enheder med perioder uden revisionsfor-
behold. En lang periode uden forbehold er usand-
synlig, hvis revisionen er grundig.
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• Giv revisorer besked om ændringer i ledelsen 
såsom ny rådgiver i biskoprådet eller en ny sekre-
tær. Ændringer i ledelsen kan få revisoren til at teste 
nogle transaktioner grundigere.

• Drøft stavens retningslinjer eller tidligere beslutnin-
ger fra stavens revisionskomité, som kan påvirke 
måden, revisorerne udfører deres test på.

DET ANDET MØDE – GENNEMGANG AF REVISION
Stavens revisionskomité holder et møde til gennemgang 
af revision, når revisionerne er blevet underskrevet 
af enhedslederen, men før formanden for stavens 
revisionskomité underskriver dem. Dette møde foregår 
tidligt i marts for revisioner ved årets udgang og tidligt 
i september for revisioner midt på året. Færdiggørelse 
af revisionerne sidst i februar for revisioner ved årets 
udgang og sidst i august for revisioner midt på året 
giver stavens revisionskomité 15 dage til at gennemgå 
og indsende revisionerne.

Mødet for gennemgangen af revisionerne omfatter sta-
vens revisionskomité, stavsrevisorer, stavssekretærer og 
stavens finansielle sekretærer. Formålet med mødet er 
at gennemgå revisionen og rådføre sig sammen om alle 
forbehold i revisionen. Stavens revisionskomité bedøm-
mer effektiviteten i hver rettelse og anbefaler forbed-
ringer til rettelserne, hvis nødvendigt. Formanden for 
revisionskomiteen eller et udvalgt medlem af komiteen 
bør bede enhedslederen om at gennemgå en rettelse, 
hvis den er svag eller ikke løser roden til problemet. 
Dette er en vigtig del af komiteens pligt til at identificere 
og påtale risici.

Mens medlemmer af stavens revisionskomité gennem-
går revisionsforbehold og rettelser, rådfører de sig sam-
men for at beslutte om finansiel oplæring er nødvendig, 
hvem der vil have gavn af yderligere undervisning, og 
hvem der er bedst til at stå for undervisningen.

Hvis alle revisioner kan gennemgås effektivt ved at 
bruge revisionsgennemgangsværktøjer i LUFAS, er dette 
møde muligvis ikke nødvendigt.

Når formanden for stavens revisionskomité underskri-
ver en revision, bekræfter hans underskrift, at han og 
komiteens medlemmer har gennemgået og godkendt 
enhedens planlagte handlingsplan for rettelser, og at 

han vil følge op for at sikre sig, at rettelserne bliver fær-
diggjort og rapporteret til tiden.

DET TREDJE MØDE – AFSLUTNING OG VURDERING 
AF REVISION
Stavens revisionskomité holder et afslutnings-  og 
vurderingsmøde i april for revisioner ved årets udgang 
og i oktober for revisioner midt på året. Formålet med 
mødet er at vurdere og forbedre revisionens kvalitet 
og evaluere og påtale finansielle risici. Kun formanden 
og medlemmerne af stavens revisionskomité deltager i 
dette møde. Det er tidspunktet for oprigtig drøftelse af 
alle aspekter af stavens revisionsproces og finansielle 
risici. (Se »3.4 Rådføre sig sammen for at identificere, 
vurdere og påtale finansielle risici i staven« senere i 
dette dokument).

Dagsordenspunkter til dette møde kan omfatte 
følgende:

• Gennemgang og opfølgning på opgaver, der blev 
fordelt ved mødet om gennemgangen af revisionen.

• Beslut, om rettelserne er blevet udført på  
passende vis.

• Hvis en rettelse virker ineffektiv i løsningen af et 
revisionsforbehold, drøftes alternative løsninger og 
opgaver uddelegeres.

• Gennemgå kvaliteten af revisionerne for at afgøre, 
om yderligere undervisning er nødvendigt for stavs-
revisorer, enhedsledere eller sekretærer.

• Drøft og dokumentér enhver ændring med menne-
sker, opgaver eller processer, som skal foretages 
inden næste revision.

• Vurder risici – især risici, hvor Kirkens midler bliver 
misbrugt – og afgør, hvordan man mindsker risici.

Når formanden for stavens revisionskomité er tilfreds 
med, at et revisionsforbehold er blevet løst, markerer 
han det som løst i LUFAS.

3.2 Oplære stavsrevisorer
Stavens revisionskomité oplærer regelmæssigt alle 
stavsrevisorer for at sikre sig, at de forstår:

1. Formålet og processen med revisionerne.

2. Kirkens finansielle retningslinjer og fremgangsmåder.
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3. Deres rolle som stavsrevisorer og deres ansvar for 
at udføre alle revisioner i en kærlig ånd og under 
Helligåndens vejledning.

4. Risikoen påtalt ved hvert revisionsspørgsmål.

5. Hvordan man bruger Finansielt revisionssystem for 
lokal enhed (LUFAS).

Mulige emner i forbindelse med oplæring omfatter:

• Formålet med Kirkens finansielle revisioner.

• Hvordan man genkender og følger Ånden under en 
revision.

• Hvordan princippet bag hvert revisionsspørgsmål 
beskytter Kirkens midler og lederne.

• Hvorfor det er vigtigt, når man udfører en  
revision, at –

 ◦ Stille hvert revisionsspørgsmål, som det står 
skrevet.

 ◦ Omhyggeligt læse og følge alle instruktionerne.

 ◦ Læse alle supportspørgsmål i afsnittet »Ret-
ningslinjer og Proceduregennemgang« højt.

Supportspørgsmål kan medtages i instruk-
tionerne, der kommer efter nogle revisi-
onsspørgsmål. Supportspørgsmål hjælper 
revisoren med at identificere specifikke risici, 
der skal påtales under revisionen.

At omformulere spørgsmål eller ignorere 
instruktionerne kan føre til forkerte svar og 
mindre effektive revisioner.

• »Økonomi og Revisioner« og »At sørge for sine 
Timelige Behov og Opbygge Selvhjulpenhed«, afsnit 
34 og 22 i Kirkens Håndbog.

• Hvordan man udfører revisioner i høj kvalitet, og 
hvorfor revisioner i høj kvalitet som regel finder 
revisionsforbehold.

• Hvordan revisionsforbehold giver mulighed for 
at lære, hvorfor revisionsforbehold bør være vel-
komne, ikke frygtet, og hvordan revisioner styrker 
enhedsledere og sekretærer, når de forsøger at 
forbedre sig.

• Komponenterne i en effektiv rettelse.

• Hvordan man bruger revisionstesten i LUFAS som 
oplæring.

Stavens revisionskomité fører an i oplæringen af stavs-
revisorerne. Komiteen opfordrer også revisorerne til selv 
at studere. Help Center på ChurchofJesusChrist.org inde-
holder mange artikler om Kirkens økonomi og revisioner. 
At udføre en testrevision i LUFAS er en god måde at øve 
sig på.

3.3 At føre tilsyn med anden finansiel  
oplæring i staven
Stavspræsidenten sikrer sig, at menigheds-  og stavsle-
dere og sekretærer lærer deres pligter angående øko-
nomi, og at de følger Kirkens finansielle retningslinjer og 
procedurer (se Kirkens Håndbog, 34.2.1).

For at hjælpe stavspræsidenten med dette ansvar 
anvender stavens revisionskomité resultaterne fra 
revisionerne, stavsrevisorernes observationer og komi-
témedlemmernes egne observationer for at evaluere, 
hvor effektiv tidligere finansiel oplæring har været, 
og afgøre behovet for yderligere oplæring. Stavens 
revisionskomité anbefaler indholdet i den finansielle 
oplæring, tidspunktet, hvem der bør få instruktionen, 
og hvem der bedst kan give instruktionen til stavspræ-
sidentskabet. Biskoppens finansielle oplæring kan for 
eksempel være mest effektiv, når den udføres af et 
medlem af stavspræsidentskabet.

Finansiel oplæring udføres under ledelse af stavspræsi-
denten af –

• Et medlem af stavspræsidentskabet.

• Stavssekretærer.

• Den assisterende områderevisor.

• Andre kvalificerede personer udpeget af 
stavspræsidenten.

3.4 Rådføre sig sammen for at identificere, 
vurdere og påtale finansielle risici i staven
Medlemmerne af stavens revisionskomité forbereder 
sig på at rådføre sig sammen ved at styrke deres forstå-
else af stavens finansielle fremgangsmåder og Kirkens 
finansielle procedurer og retningslinjer. Personlig 
forberedelse bør omfatte at studere Kirkens Håndbog 
og afsnittet Økonomi på siden Record Keeping i Help 
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Center på ChurchofJesusChrist.org. Forberedelse bør 
også omfatte omhyggelig gennemgang af de udførte 
revisioner og en analyse af oplysningerne i Finansielt 
revisionssystem for lokal enhed (LUFAS).

Stavens revisionskomité mødes for bønsomt at identifi-
cere og drøfte de finansielle risici i staven og rådføre sig 
sammen for at finde inspirerede løsninger, som løser 
dem effektivt. Vurdering af risiko er processen med at 
afgøre, hvad der kan ske af dårlige ting, og hvordan det 
er sandsynligt, at de sker. Dette omfatter muligheden 
for, at der allerede er sket noget dårligt.

Vurdering af risiko af Kirkens finanser begynder ofte 
med de følgende spørgsmål:

Hvad kan der gå galt?

Hvorfor skulle det gå galt?

Hvad kan vi gøre for at forhindre det?

Stavens revisionskomité bør overveje mindst et af føl-
gende tegn på finansiel risiko:

• Tegn på, at ledere bevidst eller ubevidst har anbragt 
sig i en situation, hvor de kan blive fristet til at 
misbruge midler til egen brug, eller hvor de blev 
anklaget for at gøre det. Mulige tegn omfatter:

 ◦ Et højt antal af udbetalinger til enhedslederen 
eller hans hustru eller til andre ledere eller 
deres ægtefæller. Når revisioner udføres 
online, bliver disse transaktioner fremhævet 
ved brug af Transaktionsnoter.

 ◦ Et højt antal af udbetalinger uden medfølgende 
dokumentation.

 ◦ Har ikke fulgt princippet om at være to, når 
man gennemgår og indsætter bidrag.

 ◦ Sene indbetalinger.

• Stavspræsidenter, der ikke regelmæssigt og effek-
tivt gennemgår Enhedens finansielle kontoudtog 
med biskopper.

• Enhedsledere eller sekretærer, der ikke omhygge-
ligt gennemgår Enhedens finansielle kontoudtog 
hver måned.

• Usædvanlige indbetalinger af fasteoffer eller store 
beløb til fasteofferhjælp.

• Stort antal revisionsforbehold.

• Gentagne revisionsforbehold.

• Ingen revisionsforbehold.

• Enhedsledere, der ikke forstår revisionsforbehol-
dene, eller hvordan man løser dem.

• Kirkens midler eller finansielle optegnelser, der ikke 
er under opsyn.

Stavens revisionskomité kan tage andre tegn på risiko 
med, såsom økonomisk pres på stavens medlemmer 
og præstedømmeledere, ledernes viden og erfaring, 
regionens kultur, bankernes beliggenhed og den fysiske 
sikring af Kirkens midler og bygninger.

Mulige måder at formindske finansielle risici omfatter –

• At forbedre revisionernes kvalitet gennem større 
grundighed, nøjagtighed og punktlighed.

• At hjælpe revisorerne med at give stavens revisions-
komité et tydeligt billede af de finansielle proble-
mer, de ser, og hvorfor de opstod.

• At hjælpe enhedslederne med at formulere rettel-
ser, der kan forhindre gentagelse og tage fat på 
problemets rod.

• At undervise i Kirkens velfærdsprincipper og sørge 
for, at de bliver fulgt (se »At sørge for sine Timelige 
Behov og Opbygge Selvhjulpenhed«, Kirkens Hånd-
bog, afsnit 22).

Revisionsspørgsmålene identificerer mange af de 
hovedrisici, der bør overvejes. Resultaterne af revisio-
nen og rapporter er derfor en god kilde til oplysninger 
om risici for stavens revisionskomité.

4. ANSVARLIGHED
Stavens revisionskomite rapporterer direkte til stavs-
præsidenten.. Formanden for stavens revisionskomité 
rapporterer jævnligt om deres aktiviteter. Hans rapport 
kan omfatte –

• Resultater af revisionen såsom status for indsen-
delse af revisionsrapport, observationer fra revisi-
onerne, sammenfatning af revisionsforbehold og 
løsning af revisionsforbehold.



• Identificerede finansielle risici, deriblandt upas-
sende udgifter med Kirkens midler.

• Hvordan risici bliver behandlet gennem oplæring, 
overvågning, revision og andet.

• Oplæring, der sker eller bør ske.

• Behov for medarbejdere i stavens revisionskomité 
og stavsrevisorer.

Præsident Marion G. Romney har sagt: »Husk brødre, 
det at vende tilbage og aflægge rapport er sidste skridt 
for den trofaste og kloge forvalter« (»Velfærdstjeneste: 
Herrens program«, Den danske Stjerne, apr. 1981,  
s. 177- 178).

5. KONKLUSION
Fuldt organiseret og fungerende stavens revisionsko-
miteer er en del af passende ledelse og overblik med 
Kirkens midler og velsigner de hellige. Formålet med 
stavs-  og menighedsrevisionerne beskrives i Kirkens 
Håndbog : »Revisorerne sikrer sig, at tiende og andre 
bidrag bliver bogført korrekt, at der kan gøres ordentligt 
rede for Kirkens midler, at der bliver værnet om dem, 
og at de finansielle optegnelser er fuldstændige og nøj-
agtige« (34.9.3). Når medlemmer af stavens revisionsko-
mité udfører deres ansvar godt, vil de beskytte Kirkens 
hellige midler og styrker dem, der håndterer dem.
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