
Stavens revisjonskomité
Dette dokumentet viser formål, organisering, 
plikter og ansvarsoppgaver som påhviler stavens 
revisjonskomité.

Merk: I dette dokumentet viser benevnelsene  
stavspresident, stavsrevisor og stavssekretær også til til‑
svarende stillinger i distrikter og misjoner. Benevnelsen 
stavens revisjonskomité viser også til revisjonskomiteer i 
distrikt og misjon. Benevnelsen sekretær viser til sekre‑
tærer og assisterende sekretærer som skal hjelpe til 
med revisjonsarbeidet. Benevnelsen enhetsleder viser  
til biskop, grenspresident, stavspresident eller dist‑ 
riktspresident. Benevnelsen stav gjelder også distrikter. 
Merk: Betegnelsen menighet gjelder også for grener.

1. FORMÅL
Stavspresidenten påser at alle Kirkens midler blir 
håndtert på riktig måte, og at de blir revidert i henhold 
til Kirkens finansielle instruksjoner (se Generell håndbok: 
Tjeneste i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, 34.6, 
ChurchofJesusChrist.org). Han forsikrer seg også om 
at ledere og sekretærer lærer sine plikter med hensyn 
til finanser, og at de følger Kirkens finanspolitikk og 
retningslinjer (se Generell håndbok, 34.2.1). Han organi‑
serer en stavens revisjonskomité som skal hjelpe ham 
å ivareta disse ansvarsoppgavene. Stavens revisjons‑
komité identifiserer, evaluerer og tar beslutninger med 
hensyn til finansielle forhold – spesielt når det gjelder 
fare for misbruk av Kirkens midler. Stavens revisjons‑
komité påser at ledere og sekretærer i enhetene følger 
Kirkens finansielle retningslinjer og fremgangsmåter.

Det første presidentskap opprettet revisjonskomiteer 
for å sikre hellige midler, se til at de brukes på riktig 
måte, og for å styrke prestedømsledere og sekretærer. 
Stavens revisjonskomiteer spiller en viktig rolle med 
hensyn til å nå disse målene etter hvert som de lærer 
og utfører sine plikter, og virker som et råd.

President M. Russell Ballard uttalte følgende da han 
talte om betydningen av komiteer og råd i Kirken: “Gud, 
som er organiseringens mester, har inspirert til opp‑
rettelse av et system med komiteer og råd. Hvis dette 
systemet blir forstått og riktig iverksatt, vil det lette byr‑
den på alle individuelle ledere, og utvide rekkevidden 
og virkningen av deres virksomhet ved andres hjelp” 
(“La oss rådføre oss med våre råd,” Lys over Norge, juli  
1994, 25).

For at stavens revisjonskomité skal bli virkelig effektiv, 
må dens medlemmer samarbeide. Komiteens formann 
eller et komitémedlem skulle ikke prøve å gjøre alt 
arbeidet alene. Når en handler på egenhånd, reduseres 
fordelene, kraften og velsignelsene som er tilgjengelige 
når en forenet stavens revisjonskomité rådslår med 
hverandre og arbeider sammen.

2. ORGANISASJON
Stavspresidenten danner en revisjonskomité bestå‑
ende av en av sine rådgivere som komitéformann og 
to andre medlemmer av staven som har kjennskap 
til eller kan bli opplært i finanssaker. Disse brødre 
eller søstre skulle inneha gyldig tempelanbefaling. 
Komiteens formann skulle normalt ikke signere sjekker 
eller betalingsanvisninger, eller på annen måte være 
involvert i stavens finansielle opptegnelsesføring. Komi‑
témedlemmer skulle ikke være stavsrevisorer eller føre 
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finansopptegnelser på stavs-  eller menighetsplan. (Se 
Generell håndbok, 34.9.1.)

3. PLIKTER
Stavens revisjonskomité har fire hovedoppgaver:

1. Lede den finansielle revisjonsprosessen.

2. Gi opplæring til stavsrevisorer.

3. Ha tilsyn med annen opplæring om revisjoner og 
finanser.

4. Rådfør dere med hverandre for å identifisere, eva‑
luere og håndtere finansiell risiko i staven.

3.1 Administrere finansrevisjonsprosessen.
Stavens revisjonskomité leder finansrevisjonsproses- 
sen ved å:

1. Forberede stavsrevisorer så de kan gjennom-
føre grundige og nøyaktige revisjoner i rett 
tid. Stavsrevisorer mottar regelmessig opplæring 
for å sikre at de forstår Kirkens finansielle retnings‑
linjer og fremgangsmåter, bakgrunnen for hvert 
revisjonsspørsmål, og hvordan en tar stilling til alle 
identifiserte risikotilfeller hos hver enhet de revi‑
derer. (Se “3.2 Opplæring av stavsrevisorer” lenger 
nede i dette dokumentet).

2. Føre tilsyn med kvaliteten på de revisjoner 
som utføres. Stavens revisjonskomité gjennomgår 
hver fullført revisjon med henblikk på grundighet 
og nøyaktighet, og for å avgjøre om all finansiell 
risiko er tatt hånd om. Komiteen bør be om korrek‑
sjoner i revisjonen når det er nødvendig.

3. Føre tilsyn med kvaliteten på korreksjonstil-
tak som utføres. Stavens revisjonskomité gjen‑
nomgår hvert korreksjonstiltak, og evaluerer dets 
virkning med å oppklare revisjonsavviket, inkludert 
dets effektivitet med å eliminere årsaken til avviket. 
Komiteen samarbeider med ledere i menigheter og 
stav for å gjennomføre korreksjonstiltak ved behov.

Det er to revisjonsperioder hvert år. Årsavsluttende 
revisjoner kan påbegynnes 15. januar, skulle sluttføres 
innen 15. mars, og dekke transaksjoner fra 1. juli til og 
med 31. desember i foregående år. Halvårsrevisjoner 
kan påbegynnes 15. juli og skulle sluttføres innen 15. 

september, og dekke transaksjoner fra 1. januar til og 
med 30. juni inneværende år.

Revisjoner gjennomføres enten ved bruk av Revisjons‑
system for lokale enheter (LUFAS), eller ved hjelp av 
papirskjema skrevet ut fra LUFAS.

Tre møter i stavens revisjonskomité hvert år, i tillegg til 
noe enkeltarbeid fra hvert av komiteens medlemmer, 
er generelt nødvendig for å ivareta komiteens ansvars‑
oppgaver. Når reiser er krevende eller kostbare, kan 
områdets ledere og lokale ledere velge å holde ett eller 
flere av disse møtene via video-  eller telefonkonferanse. 
Der telefon, Internett, eller andre kommunikasjons‑
ressurser er utilstrekkelig, kan annen tilpasning være 
påkrevd. Taushetsplikten skulle understrekes i alle 
møter i stavens revisjonskomité.

FØRSTE MØTE – REVISJONSPLANLEGGING
For å legge til rette for at grundige revisjoner blir inn‑
sendt i tide, avholder stavens revisjonskomite et årlig 
planleggingsmøte minst en eller to uker før revisjonen 
påbegynnes (før 15. januar og 15. juli). Dette møtet 
inkluderer stavens revisjonskomité, stavsrevisorer, 
stavssekretær, og assisterende stavssekretær tilknyttet 
finanser.

Dagsordenen på disse møtene kan omfatte følgende:

• Gi revisorene deres oppgaver.

• Gi revisorene opplæring.

• Gjennomgå revisjonsspørsmål og medfølgende 
instruksjoner. Benytt revisjonsøvingsverktøyet i 
LUFAS til å gjennomføre en effektiv gjennomgang 
av revisjonsspørsmålene.

• Gjennomgå LUFAS’ revisjonsmerknader for 
å se hvorvidt det foreligger endringer eller 
oppdateringer.

• Gjennomgå tidligere revisjonsresultater for å 
avdekke svakheter som kan trenge ytterligere opp‑
merksomhet i nåværende revisjon.

• Gjennomgå gjentatte revisjonsavvik og diskuter hva 
slags ytterligere undersøkelser som kan kreves i 
inneværende revisjonsperiode for å påse at tidli‑
gere korrigeringstiltak var effektive.
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• Evaluer enheter med en historie der det ikke 
forekommer avvik. En lang historie uten avvik er 
usannsynlig dersom revisjonene er grundige.

• Gjør revisorene oppmerksom på endringer i 
lederskapet, slik som en ny rådgiver i biskopsrådet 
eller en ny sekretær. Endringer i lederskapet kan 
tilskynde revisor til å gå grundigere inn på enkelte 
transaksjoner.

• Drøft stavens retningslinjer eller tidligere beslut‑
ninger som vil kunne påvirke hvordan revisorene 
gjennomfører sine undersøkelser.

ANDRE MØTE –  GJENNOMGANG AV REVISJONEN
Stavens revisjonskomité avholder et revisjonsmøte 
etter at revisjonene er blitt signert av enhetslederen før 
stavens revisjonskomité undertegner dem. Dette møtet 
blir avholdt tidlig i mars i forbindelse med revisjonene 
av årsavslutningen, og tidlig i september for halvårs‑
revisjonen. Ved å fullføre revisjonene innen slutten av 
februar for årsavslutningen, og i slutten av august for 
halvårsrevisjonen, får stavens revisjonskomite 15 dager 
på seg til å gjennomgå revisjonene.

Møtet for gjennomgang av revisjoner inkluderer sta‑
vens revisjonskomite, stavsrevisorer, stavssekretær, og 
assisterende stavssekretær tilknyttet finanser. Hensik‑
ten med møtet er å gjennomgå revisjonsresultatene 
og sitte i råd med hverandre for å drøfte hvert enkelt 
revisjonsavvik. Stavens revisjonskomité tar stilling til 
effektiviteten av hvert korrigeringstiltak, og anbefaler 
forbedringer om nødvendig. Revisjonskomiteens for‑
mann eller et utpekt komitémedlem skulle be enhetsle‑
deren om å omgjøre et korrigeringstiltak hvis det enten 
er svakt, eller ikke retter opp årsaken til problemet. Det 
er en viktig del av komiteens ansvarsoppgave å identifi‑
sere og ta stilling til risikograd.

Mens de gjennomgår revisjonsavvik og korrigeringstil‑
tak, rådslår medlemmene av stavens revisjonskomité 
seg med hverandre om hva slags finansopplæring som 
bør gjennomføres, hvem som bør få ytterligere opplæ‑
ring, og hvem som vil være best egnet til å gjennomføre 
opplæringen.

Hvis revisjoner kan bli gjennomgått på en effektiv måte 
ved bruk av revisjonsgjennomgangsverktøyene i LUFAS, 
trenger kanskje ikke dette møtet å finne sted.

Når formannen i stavens revisjonskomité undertegner 
en revisjon, bekrefter hans signatur at han og komi‑
teens medlemmer har gjennomgått og godkjent enhe‑
tens korrigeringstiltak og at han vil følge opp for å påse 
at korrigeringstiltakene blir utført og rapportert.

TREDJE MØTE – REVISJONSAVSLUTNING OG 
VURDERING
Stavens revisjonskomité har et møte for revisjonsav‑
slutning og vurdering i april for revisjon av årsavslut‑
ningen og i oktober for halvårlige revisjoner. Formålet 
med dette møtet er å vurdere og forbedre kvaliteten på 
revisjonen og evaluere og ta stilling til finansiell risiko. 
Bare formannen og medlemmene av stavens revisjons‑
komité deltar på dette møtet. Dette er en anledning 
til åpen diskusjon av alle forhold vedrørende stavens 
revisjonsprosess og finansielle risiko. (Se “3.4 Rådslå 
sammen for å identifisere, evaluere, og håndtere sta‑
vens finansielle risiko” lenger nede i dette dokumentet.)

Dagsorden på disse møtene kan omfatte følgende:

• Gjennomgå og følge opp oppdrag som ble gitt på 
møtet for gjennomgang av revisjoner.

• Avgjøre om korrigeringstiltakene er fullført på en 
tilstrekkelig måte.

• Hvis et korrigeringstiltak synes lite hensiktsmessig 
for å løse et revisjonsavvik, diskuter en alternativ 
løsning og gi oppdrag.

• Gjennomgå kvaliteten på revisjonene for å avgjøre 
om det kan være behov for ytterligere opplæring av 
stavsrevisorer, enhetsledere, eller sekretærer.

• Diskuter og dokumenter alle endringer med perso‑
ner, oppdrag, eller prosesser som må gjennomgås 
for neste revisjonssyklus.

• Vurder risikoer – særlig risikoer for at Kirkens mid‑
ler misbrukes – og avgjør hvordan en skal redusere 
disse risikoene.

Når formannen i stavens revisjonskomité er trygg på at 
et revisjonsavvik har blitt løst, markerer han det som 
løst i LUFAS.
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3.2 Opplæring av stavsrevisorer
Stavens revisjonskomité lærer opp stavsrevisorer for å 
påse at de forstår:

1. Hensikten med og prosessen rundt revisjoner.

2. Kirkens finansielle retningslinjer og 
fremgangsmåter.

3. Deres rolle som stavsrevisorer og deres ansvar for 
å gjennomføre alle revisjoner i kjærlighetens ånd 
og under ledelse av Den hellige ånd.

4. Risikoen som hvert enkelt revisjonsspørsmål 
behandler.

5. Hvordan bruke Revisjonssystem for lokale enheter 
(LUFAS).

Mulige opplæringsemner kan være:

• Hensikten med finansrevisjoner i Kirken.

• Hvordan gjenkjenne og følge Ånden under en 
revisjon.

• Hvordan prinsippet bak hvert enkelt revisjons‑
spørsmål beskytter Kirkens midler og ledere.

• Hvorfor det er viktig, ved gjennomføring av en 
revisjon, å:

 ◦ Stille hvert revisjonsspørsmål nøyaktig slik de 
står skrevet.

 ◦ Lese nøye og følge alle instruksjoner.

 ◦ Lese høyt alle støttespørsmål i delen 
“Gjennomgang av retningslinjer og 
fremgangsmåter”.

Støttespørsmål kan tas med i instruksjonene 
som følger med noen av revisjonsspørs‑
målene. Støttespørsmål hjelper revisoren å 
identifisere risikoer som må håndteres under 
revisjonen.

Hvis et spørsmål blir omskrevet eller instruk‑
sjoner blir oversett, kan dette føre til ukorrekte 
svar og mindre effektive revisjoner.

• “Økonomi og revisjoner” og “Dekke timelige behov 
og bygge opp selvhjulpenhet”, kapittel 34 og 22 av 
Generell håndbok.

• Hvordan gjennomføre revisjoner av høy kvalitet 
og hvorfor revisjoner av høy kvalitet ofte finner 
revisjonsavvik.

• Hvordan revisjonsavvik gir muligheter for læring, 
hvorfor revisjonsavvik skulle ønskes velkommen og 
ikke fryktes, og hvordan revisjoner styrker enhets‑
ledere og sekretærer og hjelper dem å forbedre 
seg.

• Bestanddelene i et effektiv korrigeringstiltak.

• Hvordan bruke revisjonsøvingsverktøyet i LUFAS til 
opplæring.

Stavens revisjonskomité leder opplæringen av stavs‑
revisorer. Komiteen oppfordrer også revisorer til å 
studere individuelt. Hjelpesenteret på  
ChurchofJesusChrist.org inneholder mange artikler 
angående Kirkens finanser og revisjon. Gjennomføring 
av en revisjonsøving i LUFAS er en god metode for 
selvstudium.

3.3 Føre tilsyn med annen finansiell  
opplæring i staven.
Stavspresidenten forsikrer seg om at ledere og 
sekretærer i menighetene og staven lærer sine plikter 
angående finanser og at de følger Kirkens finansielle 
retningslinjer og fremgangsmåter (se Generell håndbok, 
34.2.1).

For å hjelpe stavspresidenten med dette ansvaret, 
bruker stavens revisjonskomité revisjonsresultater, 
observasjoner av stavsrevisorer, og observasjoner 
gjort av komiteens medlemmer for å evaluere hvor 
effektiv tidligere finansopplæring i staven har vært, 
og for å avgjøre behovet for mer opplæring. Stavens 
revisjonskomite anbefaler for stavspresidentskapet 
innholdet av finansopplæringen, tidsplanen, hvem som 
skulle delta, og hvem som best kan gi opplæringen. For 
eksempel, kan finansiell opplæring av en biskop kanskje 
være mest effektiv om den blir gitt av et medlem av 
stavspresidentskapet.

Finansopplæring gis under ledelse av stavspresiden‑ 
ten ved:

• Medlemmer av stavspresidentskapet.

• Stavssekretærer.
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• Assisterende områderevisor.

• Andre kvalifiserte personer på oppdrag fra 
stavspresidenten.

3.4 Rådslå sammen for å identifisere, 
evaluere, og håndtere stavens finansielle 
risiko
Medlemmer av stavens revisjonskomité forbereder  
seg til å rådføre seg med hverandre på en effektiv  
måte ved å øke sin egen forståelse av stavens finans- 
praksis og Kirkens finansprosesser og retningslinjer. 
Personlig forberedelse skulle innbefatte studium av 
Generell håndbok og Finans-  og finansrevisjonsdelen av 
Opptegnelsesføring- siden på Hjelpesenteret på  
ChurchofJesusChrist.org. Forberedelse kan også 
inneholde nøye gjennomgang av fullførte revisjoner og 
analyse av historisk revisjonsinformasjon som finnes i 
Revisjonssystem for lokale enheter (LUFAS).

Stavens revisjonskomité møter sammen for med bøn‑
nens hjelp å identifisere og drøfte stavens finansielle 
risikoer og rådslå sammen for å finne inspirerte løs‑
ninger som møter disse risikoene på en effektiv måte. 
Risikovurdering er prosessen der en avgjør hva som 
kan gå galt og hvor stor sannsynligheten er for at det 
skal skje. Dette inkluderer muligheten for at noe galt 
allerede har skjedd.

Risikovurdering av Kirkens finanser begynner ofte med 
å stille følgende spørsmål:

Hva kan gå galt?

Hvorfor kan det gå galt?

Hva kan vi gjøre for å forhindre det?

Stavens revisjonskomité skulle vurdere minst en av 
følgende tegn på finansiell risiko:

• Bevis på at ledere med eller uten hensikt setter seg 
selv i situasjoner der de kan bli fristet til å misbruke 
midler til sin personlige fordel eller der de kan bli 
beskyldt for å gjøre det. Mulige bevis inkluderer:

 ◦ Mange utbetalinger til enhetslederen eller 
hans hustru eller til andre ledere og deres 
ektefelle. Når revisjoner foretas på Internett 
blir disse transaksjonene fremhevet ved bruk 
av Transaksjonsmerknader.

 ◦ Mange utbetalinger uten underliggende 
dokumentasjon.

 ◦ At ledsagerprinsippet ikke blir fulgt ved hånd‑
tering og innskudd av bidrag.

 ◦ Sene innskudd.

• At stavspresidenten ikke regelmessig og effektivt 
gjennomgår hver av enhetens finansrapporter med 
biskopen.

• At enhetsledere eller sekretærer ikke omhyggelig 
leser enhetens finansrapport hver måned.

• Uvanlige utbetalinger av fasteoffer eller store beløp 
som fasteofferbistand.

• Mange revisjonsavvik.

• Gjentatte revisjonsavvik.

• Ingen tidligere revisjonsavvik.

• Enhetsledere som ikke forstår revisjonsavvik eller 
hvordan de skal løse dem.

• At Kirkens midler og finansopptegnelser er usikret.

Stavens revisjonskomité vil kanskje ta i betraktning 
andre tegn på risiko slik som økonomisk press på 
stavens medlemmer og prestedømsledere, kunnskaps-  
og erfaringsnivå hos ledere, regionens lokale kultur, 
hvor banken er lokalisert, og den fysiske sikkerheten til 
Kirkens midler og bygninger.

Mulige måter å redusere finansiell risiko inkluderer:

• Forbedring av den totale kvaliteten på revisjoner 
gjennom større grundighet, nøyaktighet, og 
punktlighet.

• Å hjelpe revisorer gir stavens revisjonskomité et 
klart bilde av de finansproblemer de observerte og 
hvorfor problemene oppsto.

• Å hjelpe enhetsledere å formulere korrigeringstil‑
tak som hindrer gjentagelse og tar fatt i årsaken til 
problemet.

• Undervise om Kirkens velferdsprinsipper og påse 
at de blir fulgt (se “Dekke timelige behov og bygge 
opp selvhjulpenhet”, Generell håndbok, kapittel 22).

Revisjonsspørsmålene identifiserer mange av de risi‑
kopunktene som skulle vurderes. Revisjonsresultat og 



rapporter er derfor en god kilde for risikoinformasjon 
til stavens revisjonskomité.

4. ANSVARLIGHET
Stavens revisjonskomité rapporterer direkte til stavs‑ 
presidenten. Formannen for stavens revisjonskomité 
rapporterer regelmessig om komiteens aktivitet. Hans 
rapport kan innbefatte:

• Revisjonsresultater som for eksempel status for 
innsendelse av revisjonen, observasjoner fra 
revisjonene, sammendrag av revisjonsavvikene, og 
løsning på revisjonsavvikene.

• Identifiserte finansielle risikoer, inkludert upas‑
sende uttak av Kirkens midler.

• Hvordan risiko blir håndtert gjennom opplæring, 
overvåkning, revisjon, og andre metoder.

• Opplæring som pågår eller er nødvendig å 
gjennomføre.

• Bemanningsbehov når det gjelder stavens revi‑
sjonskomité og stavsrevisorer.

President Marion G. Romney sa, “Husk, brødre, at å 
vende tilbake og rapportere er avslutningen på en 
trofast og klok forvalters oppgave” (“Velferdstjenesten – 
Frelserens program”, Lys over Norge, apr. 1981, 176).

5. KONKLUSJON
Fullt ut organiserte og fungerende revisjonskomi‑
teer i staver er en viktig del av forsvarlig forvaltning 
og tilsyn av Kirkens midler og til velsignelse for de 
hellige. Formålet med stavs‑  og menighetsrevisjoner 
er godt beskrevet i Generell håndbok: “Revisorene 
forvisser seg om at tiende og andre bidrag blir riktig 
ført, at Kirkens midler blir riktig brukt, redegjort for 
og beskyttet, og at finansopptegnelser er fullstendige 
og nøyaktige”(34.9.3). Når medlemmer av stavens 
revisjonskomité utfører sine ansvarsoppgaver med flid, 
vil de beskytte Kirkens hellige midler og styrke de som 
forvalter dem.
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