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Obs: I det här dokumentet avser orden stavspre-
sident, stavsrevisor och stavskamrer också samma 
uppdrag i distrikt och missioner. Ordet stavens 
revisionskommitté avser också distriktets och mis
sionens revisionskommitté. Ordet kamrer avser 
kamrerer och assisterande kamrerer med ansvar 
för ekonomiska uppteckningar. Ordet enhetsledare 
avser biskop, grenspresident, stavspresident eller 
distriktspresident. Ordet stav avser också distrikt. 
Ordet församling avser också grenar.

1. Syfte
Stavspresidenten och biskopen ser till att alla 
kyrkans fonder handhas och redovisas på rätt sätt 
enligt kyrkans gällande anvisningar för ekonomi 
(se Handbok 1: Stavspresidenter och biskopar [2010], 
14.6). Han ser också till att församlingsledare och 
kamrerer undervisas om sina ansvar för ekonomin 
och att de följer kyrkans riktlinjer och föreskrifter 
(se Handbok 1, 14.2.1). Han organiserar en stavens 
revisionskommitté som hjälper honom att uppfylla 
dessa ansvar. Stavens revisionskommitté identi
fierar, utvärderar och hanterar ekonomiska risker 
i staven, särskilt risker för missbruk av kyrkans 
fonder. Stavens revisionskommitté ser till att 
enhetsledare och kamrerer följer kyrkans ekonom
iska riktlinjer och föreskrifter.

Första presidentskapet etablerade områdets revi
sionskommitté för att skydda heliga fonder, se till 
att de används på rätt sätt och för att stärka prästa
dömsledare och kamrerer. Stavens revisionskom
mitté har en central roll i genomförandet av dessa 
mål när de lär sig och utför sina plikter samt rådgör 
med varandra.

Äldste M. Russell Ballard talade om vikten av 
kommittéer och råd i kyrkan och sa: ”Gud, den 
främste organisatören, har inspirerat skapandet av 
ett system av kommittéer och råd. Om detta system 
förstås och används rätt, minskar det bördan på 

alla enskilda ledare och ger deras verksamhet större 
räckvidd genom hjälpen från andra” (”Samråd i 
råd”, Nordstjärnan, juli 1994, s. 25).

För att stavens revisionskommitté ska fungera väl 
måste dess medlemmar samarbeta. Kommittéord
föranden eller en kommittémedlem ska inte försöka 
göra allt själv. Om man agerar på egen hand går 
man miste om förmånerna, kraften och välsign
elserna som finns tillgängliga när en enad stav
ens revisionskommitté rådgör med varandra och 
samarbetar.

2. Organisation
Stavspresidenten tillsätter en stavens revisions
kommitté bestående av en av hans rådgivare som 
ordförande och två andra pålitliga bärare av mel
kisedekska prästadömet med gällande tempelre
kommendation. Det är bra om dessa två bröder är 
insatta i ekonomiska frågor. Kommittéordföranden 
ska i regel inte skriva under checkar eller blanketter 
för godkännande av utbetalningar eller på annat 
sätt vara involverad i förandet av stavens ekonom
iska uppteckningar. Kommittémedlemmar ska inte 
vara stavsrevisorer och får inte föra stavens eller 
församlingens ekonomiska uppteckningar. (Se 
Handbok 1, 14.9.1.)

3. Plikter
Stavens revisionskommitté har fyra huvudsakliga 
ansvar:

1. Hantera den ekonomiska revisionsprocessen.
2. Utbilda stavsrevisorer.
3. Ha tillsyn över annan ekonomisk utbildning i 

staven.
4. Rådgöra tillsammans för att identifiera, utvärd

era och hantera ekonomiska risker i staven.

Det här dokumentet beskriver 
stavens revisionskommittés syfte, 

organisation, ansvar och ansvarighet.

Stavens 
revisionskommitté
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3.1 Hantera den ekonomiska 
revisionsprocessen
Stavens revisionskommitté hanterar den ekonom
iska revisionsprocessen så här:

1. Förbereder på lämpligt sätt stavsrevisorerna så 
att de kan genomföra noggranna och korrekta 
revisioner i rätt tid. Stavsrevisorer får regel
bunden utbildning för att tillse att de förstår 
kyrkans ekonomiska riktlinjer och föreskrifter, 
syftet med varje revisionsfråga och hur de bör 
hantera alla identifierade risker för varje enhet 
de granskar. (Se ”3.2 Utbilda stavsrevisorer” 
nedan.)

2. Tillser kvaliteten på utförda revisioner. Stavens 
revisionskommitté granskar varje genomförd 
revision för att se till att de är fullständiga och 
korrekta. Kommittén ska kräva ändringar i 
revisionen när så behövs.

3. Tillser kvaliteten på åtgärder. Stavens revisions
kommitté granskar varje åtgärd och utvärderar 
hur effektivt den har åtgärdat revisionsan
märkningen, inklusive hur effektivt den har 
eliminerat den grundläggande orsaken till 
anmärkningen. Kommittén samarbetar med för
samlingens och stavens ledare för att korrigera 
åtgärder när så behövs.

Det finns två revisionsperioder om året. Årssluts
revisioner kan påbörjas den 15 januari, ska skickas 
in senast den 15 mars och omfattar transaktioner 
från den 1 juli till den 31 december föregående år. 
Halvårsrevisioner kan påbörjas den 15 juli, ska 
skickas in senast den 15 september och omfattar 
transaktioner från den 1 januari till den 30 juni för 
det löpande året.

Revisioner utförs med Ekonomisk revision för 
lokal enhet (LUFAS) på internet eller med pappers
blanketter som skrivs ut från LUFAS.

Vanligtvis behövs tre möten för stavens revisions
kommitté per revisionsperiod och en del indivi
duellt arbete för varje kommittémedlem för att 
utföra kommitténs ansvar. Om det är svårt eller 
dyrt att resa kan områdesledare och lokala leda re 
välja att hålla ett eller flera av dessa möten via 

webben eller per telefon. Där telefon, internet 
och andra kommunikationer är otillräckliga kan 
andra anpassningar vara nödvändiga (se Handbok 
2: Kyrkans förvaltning [2010], 17.2.2). Tystnads
plikten bör betonas under alla möten för stavens 
revisionskommitté.

Första mötet – revisionsplanering
För att noggranna revisioner ska skickas in i tid bör 
stavens revisionskommitté hålla ett planeringsmöte 
minst en eller två veckor innan revisioner påbörjas 
(innan den 15 januari och 15 juli). Under det här 
mötet träffas stavens revisionskommitté, stavs
revisorer, stavskamreren och assisterande stavs
kamreren med ansvar för ekonomi.

Dagordningen för det här mötet kan innehålla föl
jande punkter:

• Tilldela revisorerna deras uppgifter.
• Utbilda revisorer.
• Gå igenom revisionsfrågor och medföljande 

instruktioner. Använd verktyget Provrevision 
i LUFAS för att på ett effektivt sätt gå igenom 
revisionsfrågorna.

• Gå igenom leveransmeddelanden för LUFAS 
för att se vilka ändringar som gjorts i systemets 
funktioner eller gränssnitt.

• Gå igenom tidigare revisionsresultat för att 
bedöma risker eller svagheter som kan behöva 
extra uppmärksamhet under kommande 
revisioner.

• Gå igenom upprepade revisionsanmärkningar 
och samtala om vilka extra stickprov som kan 
behöva göras under den här revisionen för att 
se till att tidigare åtgärder var effektiva.

• Utvärdera enheter som inte haft revisionsan
märkningar på länge. En längre tid utan 
anmärkningar är osannolik om revisionen är 
noggrann.

• Meddela revisorer om ändringar i ledarskap, 
som till exempel ny rådgivare i biskopsrådet 
eller ny kamrer. Ändringar i ledarskap kan göra 
att revisorn väljer att undersöka några transak
tioner mer grundligt.
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• Samtala om riktlinjer i staven eller tidigare 
beslut av staven revisionskommitté som kan 
påverka hur revisorerna granskar transaktioner.

Andra mötet – granskning av revisioner
Stavens revisionskommitté träffas för att granska 
revisionerna efter att revisionerna har under
tecknats av enhetsledaren men innan stavens 
revisionskommittéordförande undertecknar dem. 
Det här mötet hålls i början av mars för årssluts
revisioner och i början av september för halvårs
revisioner. Om revisioner utförs i slutet av februari 
för årsslutsrevisioner och i slutet av augusti för 
halvårsrevisioner får stavens revisionskommitté 
15 dagar på sig att granska och skicka in revision
erna. En revision är utförd när den har underteck
nats av stavsrevisorn och enhetens ledare. En 
församlingsrevision är skickad när den har under
tecknats av stavspresidenten. En stavsrevision 
är skickad när den har undertecknats av stavens 
revisionskommittéordförande.

Granskningsmötet omfattar stavens revisionskom
mitté, stavsrevisorer, stavskamrer och assisterande 
stavskamrer med ansvar för ekonomi. Syftet med 
mötet är att granska revisionsresultaten och råd
göra tillsammans om varje revisionsanmärkning. 
Stavens revisionskommitté avgör hur effektiv varje 
åtgärd är och om så behövs rekommenderar de hur 
en åtgärd kan förbättras. Ordföranden i revisions
kommittén eller en utsedd kommittémedlem bör be 
enhetens ledare att ändra en åtgärd om den inte är 
tillräcklig omfattande eller om den inte korrigerar 
den grundläggande orsaken till problemet. Detta är 
en viktig del av kommitténs ansvar att identifiera 
och hantera risker.

När medlemmarna i stavens revisionskommitté 
granskar revisionsanmärkningar och åtgärder sam
råder de för att avgöra vilken ekonomisk utbildning 
som krävs, vem eller vilka som kan behöva mer 
utbildning och vem eller vilka som skulle vara bäst 
lämpade att hålla utbildningen.

När ordföranden i revisionskommittén under
tecknar en revision bekräftar hans underskrift att 
han och kommittémedlemmarna har granskat och 

godkänt enhetens åtgärdsplaner och att han kom
mer att följa upp för att se till att åtgärderna utförs 
och rapporteras i tid.

Tredje mötet – avsluta och 
bedöma revisioner
Stavens revisionskommitté håller ett möte för 
att avsluta och bedöma revisioner i april för års
slutsrevisioner och i oktober för halvårsrevisioner. 
Syftet med mötet är att bedöma och förbättra 
revisionskvaliteten och att utvärdera och hant
era ekonomiska risker. Endast ordföranden och 
medlemmarna i stavens revisionskommitté är 
med på det här mötet. Det är nu dags för en upp
riktig diskussion om alla aspekter av stavens 
revisionsprocess och ekonomiska risker. (Se ”3.4 
Rådgör tillsammans för att identifiera, utvärdera 
och hantera ekonomiska risker i staven” senare i 
dokumentet.)

Dagordningen för det här mötet kan innehålla föl
jande punkter:

• Gå igenom och följ upp de uppdrag som gavs 
under revisionsgranskningsmötet.

• Avgör om åtgärder har genomförts på ett till
fredsställande sätt.

• Om en åtgärd inte tycks ha åtgärdat en revi
sionsanmärkning, diskutera alternativa lös
ningar och dela ut uppdrag.

• Gå igenom revisionskvaliteten för att avgöra 
vilken vidareutbildning som kan behövas för 
stavsrevisorer, enhetsledare eller kamrerer.

• Samtala om och skriv ner vilka ändringar i 
fråga om personer, uppgifter och processer som 
måste göras inför nästa revisionsperiod.

• Utvärdera risker – särskilt risk för missbruk 
av kyrkans medel – och se hur riskerna kan 
minskas.

När ordföranden i stavens revisionskommitté kon
staterar att en revisionsanmärkning har åtgärdats 
markerar han den som åtgärdad i LUFAS.
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3.2 Utbilda stavsrevisorer
Stavens revisionskommitté utbildar regelbundet 
alla stavsrevisorer för att se till att de förstår 

1. syftet med revisioner och revisionsprocessen
2. kyrkans ekonomiska riktlinjer och föreskrifter
3. sin roll som stavsrevisorer och deras ansvar att 

utföra alla revisioner i en anda av kärlek och 
under den Helige Andens ledning

4. risken som utvärderas av varje revisionsfråga
5. hur man använder Ekonomisk revision för 

lokal enhet (LUFAS).

Möjliga utbildningspunkter:

• Avsikten med kyrkans ekonomiska revisioner.
• Hur man känner igen och följer Anden under 

en revision.
• Hur principen bakom varje revisionsfråga 

skyddar kyrkans fonder och ledare.
• Varför det är viktigt under en revision att

 ◦ ställa varje revisionsfråga exakt som den är 
angiven

 ◦ noga läsa och följa alla instruktioner
 ◦ läsa alla stödfrågor under delen ”Genom

gång av rutiner och riskbedömning”.
Stödfrågor kan anges i instruktionerna efter 
en del revisionsfrågor. Stödfrågor kan hjälpa 
revisorn identifiera specifika risker som bör 
tas upp under revisionen.

Omformulerade frågor eller ignorerade instruk
tioner kan leda till felaktiga svar och mindre 
effektiva revisioner.

• ”Ekonomi” och ”Välfärdsförvaltning”, kapitel 
14 och 5 i Handbok 1.

• Hur högkvalitativa revisioner utförs och varför 
högkvalitativa revisioner i allmänhet finner 
revisionsanmärkningar.

• Hur revisionsanmärkningar ger möjlighet till 
utbildning, varför revisionsanmärkningar bör 
välkomnas och inte fruktas, samt hur revisioner 
stärker enhetsledare och  kamrerer samtidigt 
som de hjälper dem att förbättra sig.

• Syftet med revisionsdelen ”Genomgång av 
rutin er och riskbedömning” och hur svar på 
frågor om riskbedömning bör styra revisorns 
granskning av material.

• De olika komponenterna i en effektiv åtgärd.
• Hur man använder verktyget Provrevision i 

LUFAS för utbildning.

Stavens revisionskommitté leder utbildningen av 
stavsrevisorer. Kommittén uppmuntrar också revi
sorerna att studera på egen hand. Hjälpcenter på 
LDS.org har många artiklar om kyrkans ekonomi 
och revision. Ett bra sätt att studera på egen hand är 
att utföra en provrevision i LUFAS.

3.3 Ha tillsyn över annan 
ekonomisk utbildning i staven
Stavspresidenten ser till att enhetsledare och kam
rerer undervisas om sina ansvar för ekonomin och 
att de följer kyrkans riktlinjer och föreskrifter (se 
Handbok 1, 14.2.1).

För att hjälpa stavspresidenten med detta ansvar 
använder stavens revisionskommitté revisions
resultaten, stavsrevisorers observationer och kom
mittémedlemmarnas egna observationer för att 
utvärdera hur effektiv stavens tidigare ekonomiska 
utbildning har varit och för att avgöra behovet av 
ytterligare utbildning. Stavens revisionskommitté 
ger rekommendationer till stavspresidentskapet 
om vilken ekonomisk utbildning som krävs, när 
den bör hållas, vem eller vilka som kan behöva 
mer utbildning och vem eller vilka som skulle vara 
bäst lämpade att hålla utbildningen. Den ekonom
iska utbildningen av en biskop kan till exempel 
vara mest effektiv när den ges av en medlem i 
stavspresidentskapet.
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Ekonomisk utbildning ges under ledning av stavs
presidenten av

• en medlem i stavspresidentskapet
• stavskamrerer
• assisterande områdesrevisorn
• andra kompetenta personer som fått detta i 

uppdrag av stavspresidenten.

3.4 Rådgör tillsammans för att 
identifiera, utvärdera och hantera 
ekonomiska risker i staven
Medlemmarna i stavens revisionskommitté för
bereder sig för att rådgöra med varandra på ett 
effektivt sätt genom att öka sin egen förståelse av 
stavens ekonomiska rutiner och kyrkans ekonom
iska tillvägagångssätt och riktlinjer. Personlig 
förberedelse kan bestå av att studera kyrkans 
handböcker och ekonomidelen under Föra uppteck
ningar i Hjälpcentret på LDS.org. Förberedelser kan 
också bestå av att noggrant granska utförda revi
sioner och analysera historisk revisionsinformation 
i Ekonomisk revision för lokal enhet (LUFAS).

Stavens revisionskommitté samlas för att under 
bön identifiera och samtala om stavens ekonomiska 
risker och rådgöra tillsammans för att hitta inspir
erade lösningar som ett effektivt sätt hanterar dessa 
risker. Riskbedömning är en metod som används 
för att fastställa vilka dåliga saker som kan hända 
och hur det är troligt att de i så fall händer. Man 
tittar också på möjligheten att något dåligt redan 
har hänt.

Riskbedömningen av kyrkans ekonomi börjar ofta 
genom att följande frågor ställs:

Vad kan bli fel?
Varför skulle det bli fel?
Vad kan vi göra för att undvika det?

Stavens revisionskommitté bör ta upp åtminstone 
följande tecken på ekonomiska risker:

• Tecken på att ledare avsiktligt eller oavsikt
ligt satte sig i situationer där de kan frestas att 

missbruka fonder för egen del eller där de kan 
anklagas för att göra detta. Tänkbara bevis:

 ◦ Ett stort antal utbetalningar till enhetens 
ledare eller hans maka eller andra ledare 
eller deras makar.

 ◦ Ett stort antal utbetalningar utan 
stöddokument.

 ◦ Tillvägagångssättet att vara två vid hanter
ing och insättning av donationer följs inte.

 ◦ Sena insättningar.
• Stavspresidenter granskar inte regelbundet och 

på ett effektivt sätt enheternas ekonomiska rap
porter tillsammans med biskoparna.

• Enhetsledare eller kamrerer granskar inte 
noggrant enhetens ekonomiska rapporter varje 
månad.

• Ovanliga fasteofferutbetalningar eller stor 
mängd fasteofferhjälp.

• Många revisionsanmärkningar.
• Upprepade revisionsanmärkningar.
• Inga revisionsanmärkningar under en längre 

tid.
• Enhetsledare som inte förstår revisionsanmärk

ningar eller hur de ska åtgärda dem.
• Kyrkans medel eller ekonomiska uppteck

ningar är inte skyddade.

Stavens revisionskommitté kan ta hänsyn till andra 
tecken på risker, som ekonomiska påfrestningar hos 
stavens medlemmar och prästadömsledare, ledares 
kunskapsnivå och erfarenhet, områdets kultur, var 
banken ligger och hur fysiskt skyddade kyrkans 
fonder och byggnader är.

Olika sätt att minska ekonomiska risker är att

• förbättra den allmänna kvaliteten på revisioner 
genom större noggrannhet och riktighet samt 
att skicka in dem i tid

• hjälpa revisorerna ge stavens revisionskom
mitté en klar bild av de ekonomiska problem de 
lade märke till och varför problemen uppstod
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• hjälpa enhetsledare formulera åtgärder som för
hindrar återfall och åtgärdar de grundläggande 
orsakerna

• undervisa om kyrkans välfärdsprinciper och 
att se till att de följs (se ”Välfärdsförvaltning”, 
Handbok 1, kapitel 5).

Revisionsfrågorna identifierar många av de större 
riskerna som bör tas upp. Revisionsresultat och 
revisionsrapporter är därför en bra källa till risk
information för stavens revisionskommitté.

4. Ansvarighet
Stavens revisionskommitté rapporterar direkt till 
stavspresidenten. Ordföranden i stavens revisions
kommitté rapporterar regelbundet om kommitténs 
aktiviteter. Hans rapporter kan omfatta

• revisionsresultat som revisioners inskicknings
status, observationer från revisioner, översikt 
över revisionsanmärkningar och åtgärder för 
revisionsanmärkningar.

• identifierade risker, bland annat olämpliga 
utbetalningar ur kyrkans fonder

• hur risker hanteras genom utbildning, uppfölj
ning, revision och annat

• utbildning som sker eller som bör ske
• personer som behövs i stavens revisionskom

mitté eller som stavsrevisorer.

President Marion G. Romney lärde: ”Kom ihåg, 
bröder: att återvända och rapportera är det slut
liga steget för den trofaste och vise förvaltaren” 
(”Välfärdsprogrammet: Frälsarens program”, 
Nordstjärnan, apr. 1981, s. 172).

5. Sammanfattning
En fullt organiserad och välfungerande revisions
kommitté i staven har en central roll i rätt hantering 
och tillsyn av kyrkans fonder och till medlemmars 
välsignelse. Syftet med stavs  och församlingsrevi
sioner beskrivs väl i Handbok 1: ”Revisorerna ser till 
att uppgifter om tionde och andra bidrag är korrekt 
upptecknade, kyrkans fonder redovisats och skydd
ats på rätt sätt och att de ekonomiska uppteckning
arna är fullständiga och korrekta” (14.9.3). När 
medlemmarna i stavens revisionskommitté på rätt 
sätt utför sina ansvar skyddar de kyrkans heliga 
medel och stärker dem som handhar dem.
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