
Stavsrevisor
I det här dokumentet anges stavsrevisorns syfte och 
ansvar.

Obs: I det här dokumentet avser stavspresident, stavs-
revisor och stavskamrer också motsvarande uppdrag i 
distrikt och missioner. Stavens revisionskommitté avser 
också distriktets och missionens revisionskommitté. 
Kamrer avser kamrerer och assisterande kamrerer 
med ansvar för ekonomiska uppteckningar. Enhets-
ledare avser biskop, grenspresident, stavspresident 
eller distriktspresident. Ordet stav avser också distrikt. 
Ordet församling avser också grenar.

1. SYFTE
Enligt anvisningar från stavens revisionskommitté går 
en stavsrevisor igenom stavens och församlingarnas 
ekonomiska uppteckningar för att avgöra om bidrag 
är korrekt upptecknade, om kyrkans medel redovis
ats och skyddats på rätt sätt och om de ekonomiska 
uppteckningarna är fullständiga och korrekta. När 
en stavsrevisor ser att kyrkans ekonomiska riktlinjer 
eller tillvägagångssätt inte följs, rapporterar han det 
han upptäckt till stavens revisionskommitté. Stavens 
revisionskommitté använder den informationen i 
utbildningssyfte för att stärka prästadömsledare och 
kamrerer och skydda kyrkans heliga medel.

Se Allmän handbok: Tjäna i Jesu Kristi Kyrka av Sista 
Dagars Heliga, 34.6, JesuKristiKyrka.org för vägledning 
om vilka som kan verka som stavsrevisor och hur de 
kallas.

2. ANSVAR
En stavsrevisor har fyra huvudsakliga ansvar:

1. Förstå stavens ekonomiska risker och kyrkans  
ekonomiska riktlinjer och tillvägagångssätt.

2. Utföra högkvalitativa revisioner i tid.

3. Ge begränsad utbildning under en revision.

4. Rapportera alla revisionsanmärkningar till stavens 
revisionskommitté.

2.1 Förstå stavens ekonomiska risker 
och kyrkans ekonomiska riktlinjer och 
tillvägagångssätt
En stavsrevisor får regelbunden utbildning av medlem
mar i stavens revisionskommitté eller andra som kom
mittén har utsett. Utbildningen hjälper stavsrevisorn 
förstå kyrkans ekonomiska riktlinjer och tillägagångs
sätt, revisionsförfarandet och vilka ekonomiska risker 
som förekommer inom staven. När stavens revisions
kommitté kallar en stavsrevisor som ska revidera staven 
eller en viss enhet ger kommittén honom anvisningar, 
bakgrund, resurser och utbildning så att han kan 
genomföra revisionen väl.

Det finns också mycket en stavsrevisor kan göra själv 
som förberedelse för att effektivt utföra revisioner. Han 
bör studera artiklarna om revision, kyrkans ekonomi 
och Ekonomisk revision för lokal enhet (LUFAS) som 
finns under Hjälpcenter på JesuKristiKyrka.org. (Gå till 
sidan Hjälpcenter, klicka på Föra uppteckningar och 
sedan på Ekonomi, eller klicka på Föra uppteckningar 
och sedan på Ekonomiska revisioner.) Han bör utföra 
övningsrevisioner i LUFAS, studera utskrivna revisions
blanketter och studera annat material som stavens 
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revisionskommitté tillhandahåller. Både övningsrevi
sioner och studier av utskrivna revisionsblanketter  
hjälper stavsrevisorn att förstå revisionsförfarandet 
bättre och bli mer bekant med revisionsfrågorna.

2.2 Utföra högkvalitativa revisioner i tid

GENOMFÖRA REVISIONER I TID
Revisioner utförs antingen på internet (med LUFAS) 
eller på pappersblanketter (utskrivna från LUFAS). 
En stavsrevisor ska kunna använda LUFAS för att 
antingen utföra revisioner på internet eller på utskrivna 
revisionsblanketter.

Det finns två revisionsperioder om året. Årsslutsrevis
ioner börjar den 15 januari, ska skickas in senast den 15 
mars och omfattar transaktioner från den 1 juli till den 
31 december föregående år. Halvårsrevisioner börjar 
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. Stavsrevisorn ska utföra sina 
tilldelade revisioner i slutet av februari för årsslutsre
visioner och i slutet av augusti för halvårsrevisioner så 
att stavens revisionskommitté har 15 dagar på sig att 
granska och skicka in revisionerna.

Stavspresidenten kan också begära revisioner vid andra 
tillfällen, när till exempel en ny stavspresident eller 
biskop har avskilts. Om sådana revisioner utförs ska de 
göras på pappersblanketter och inte skickas in. De är 
enbart till för stavens revisionskommitté och ledare.

GENOMFÖRA HÖGKVALITATIVA REVISIONER
Högkvalitativa revisioner inleds med bön och utförs 
under inspiration av den Helige Anden.

För att utföra högkvalitativa revisioner måste en stavs
revisor förstå kyrkans ekonomiska riktlinjer och tillväga
gångssätt, även områdesspecifika sådana. Han måste 
avsätta tillräckligt med tid för att noggrant gå igenom de 
ekonomiska uppteckningarna och anteckna detaljerade 
observationer. Högkvalitativa revisioner tar vanligtvis 
mellan en och två timmar att utföra.

Varje del av revisionen börjar med anvisningar till revis
orn. Anvisningarna förklarar ändamålen med revisions
delen och ger vägledning i hur man uppnår dessa. De 
flesta revisionsfrågorna åtföljs av ytterligare anvisningar 

som ger specifik vägledning och fokus. Stavsrevisorn ska 
noggrant läsa och följa alla anvisningar när han utför 
varje revision. Han ska ställa revisionsfrågorna exakt 
som de är skrivna. Omformulerade frågor kan leda till 
missförstånd och mindre effektiva revisioner.

Genomgång av riktlinjer och tillvägagångssätt. 
Den första revisionsdelen, ”Genomgång av riktlinjer och 
tillvägagångssätt”, hjälper stavsrevisorn att avgöra om 
enhetsledaren och kamreren förstår och följer kyrkans 
godkända ekonomiska tillvägagångssätt. Stavsrevisorn 
ställer frågorna i den här delen exakt som de är skrivna. 
Svaren från enhetsledaren och kamreren hjälper revi
sorn att bedöma hur väl de förstår och följer tillväga
gångssätten. Om en enhetsledare eller kamrer inte förstår 
eller tillämpar kyrkans ekonomiska riktlinjer och tillväga-
gångssätt är det risk för att kyrkans medel går förlorade 
eller missbrukas, att medlemmar vars bidrag missbrukats 
blir misstänksamma mot honom eller kommer med ankla-
gelser, eller att han riskerar att ge efter för frestelser som inte 
skulle ha förekommit om han strikt hade följt riktlinjerna 
och tillvägagångssätten.

Undersökning. Delarna med numrerade frågor 
efter ”Genomgång av riktlinjer och tillvägagångssätt” 
anses vara undersökningsdelar. Till skillnad från delen 
”Genomgång av riktlinjer och tillvägagångssätt”, där 
stavsrevisorn antecknar enhetsledarens och kamrerens 
svar på revisionsfrågorna, kräver undersökningsdelarna 
att stavsrevisorn går igenom fysiska bevis, till exempel 
donationstalonger, fakturor och kvitton, för att avgöra 
om kyrkans godkända tillvägagångssätt följs.

Instruktioner om hur man utför stavs  och försam
lingsrevisioner samt detaljerad information om olika 
revisionsdelar finns i Hjälpcenter på JesuKristiKyrka.org. 
På sidan Hjälpcenter, klicka på Föra uppteckningar 
och sedan på Ekonomiska revisioner. Du blir ombedd 
att logga in med användarnamn och lösenord för ditt 
kyrkkonto.

2.3 Ge begränsad utbildning under en 
revision
Om en stavsrevisor, medan han utför en revision, upp
täcker att kyrkans ekonomiska riktlinjer eller tillväga
gångssätt inte följs, rapporterar han de här problemen 
tillsammans med revisionsresultaten. Problemen 
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kallas för revisionsanmärkningar. Innan en enhetsledare 
undertecknar en revision som innehåller revisions
anmärkningar bör han förstå vilka de rapporterade 
problemen är och göra upp en plan för att rätta till dem 
så att de inte inträffar igen. Planerna som enhetsledaren 
gör upp kallas för åtgärdsplaner och antecknas också i 
revisionsresultaten.

Stavsrevisorn ska hjälpa enhetsledaren och kamreren  
att förstå varje revisionsanmärkning och vikten av 
riktlinjen eller tillvägagångssättet som inte följdes. 
Stavsrevisorn kan hjälpa enhetsledaren att göra upp 
åtgärdsplaner. Men stavsrevisorn bör vara noga med att 
bara ge sådan utbildning som samordnats genom eller 
godkänts av stavens revisionskommitté eller stavskam
reren. Annars är risken att stavsrevisorn inför ekonom
iska tillvägagångssätt i staven som är motsägelsefulla 
eller inte har godkänts.

2.4 Rapportera alla revisionsanmärkningar 
till stavens revisionskommitté
Stavsrevisorn representerar stavspresidentskapet när 
han utför en församlings  eller stavsrevision. Även om 
han bara upptäcker ett litet problem ska han rapportera 
det till stavens revisionskommitté. En komplett, korrekt 
och tidsenlig rapport från stavsrevisorn hjälper stavens 
revisionskommitté att effektivt bedöma och åtgärda alla 
stavens ekonomiska risker.

En stavsrevisor rapporterar sina observationer till stav
ens revisionskommitté på ett eller flera av följande sätt:

• Anteckna detaljerade observationer för varje 
revisionsanmärkning. När en stavsrevisor hittar 
en revisionsanmärkning markerar han Nej som svar 
på revisionsfrågan. Oavsett om han utför revisionen 
på internet eller på en pappersblankett beskriver  
han skriftligt problemet tydligt och utförligt. 

Beskrivningen ska innehålla detaljer om problemets 
natur, omfattning och orsak, om orsaken är känd.

• Bifoga ytterligare anteckningar, antingen 
bifogat en revision på pappersblankett eller i delen 
”Stavsrevisorns kommentarer” på sidan Revisions
resultat vid en revision på nätet. Om en stavsrevisor 
är bekymrad över sådant som inte direkt tas upp 
i revisionen bör han rapportera detta i detalj till 
stavens revisionskommitté.

• Rapportering under möten för stavens 
revisionskommitté.

En stavsrevisor ska inte ifrågasätta en enhetsledares 
beslut angående fasteofferhjälp eller användning av 
budgetmedel. Enhetsledaren har prästadömsnycklarna 
till att fatta sådana beslut. Men om revisorn känner 
att det finns ekonomiska riktlinjer eller välfärdsprinci
per som inte följs, ska han rapportera det till stavens 
revisionskommitté.

Om en stavsrevisor vid någon del av revisionen misstänker 
eller upptäcker missbruk av kyrkans medel, måste han 
genast meddela ordföranden i stavens revisionskommitté. 
Normalt sett avslutar revisorn revisionen innan han 
meddelar ordföranden. Ordföranden för stavens revis
ionskommitté eller stavspresidenten kontaktar sedan 
kyrkans revisionsavdelning eller områdets controller, 
som ger ytterligare instruktioner.

2.5 Hålla informationen konfidentiell
En stavsrevisors slutliga ansvar är att hålla informa
tionen konfidentiell. Eftersom stavsrevisorer arbetar 
med ytterst konfidentiell information måste de alltid 
tänka på att de inte får ta upp konfidentiell informa
tion med någon, utom medlemmarna i stavens 
revisionskommitté.


