Rekommendation revisorer utlandsförsamlingar
En stark önskan och rekommendation från nationell nivå är att samtliga utlandsförsamlingar anlitar
en auktoriserad revisor i det land församlingen finns. Dessa revisorer utför sedan en revision utifrån
revisionslagen i det lokala landet. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god
revisionssed kräver.
Utöver den auktoriserade revisorn bör kyrkostämman välja två revisorer som fokuserar på att göra
en verksamhetsgranskning. I nedanstående text kallar vi dem interna revisorer.
Detta gäller redan Svenska kyrkans församlingar inom Sverige. I kyrkoordningen 48 kap. 2§ står det
att varje församling ska utse en auktoriserad revisor samt välja två ytterligare revisorer. För
församlingarna i Sverige upprättar dessa sedan en gemensam revisionsberättelse.
Nedan följer ett förslag till uppdelning mellan utlandsförsamlingens externa och interna revisorer.

Externa revisorer
Externa revisorer är de auktoriserade revisorer som granskar församlingens redovisning utifrån regler
och praxis i det lokala landet.
Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida resultat- och balansräkning bör
fastställas och ett uttalande om huruvida ansvarsfrihet bör beviljas. Landets lagstiftning avgör den
slutliga utformningen av revisionsberättelsen.

Interna revisorer
Kyrkostämman bör, utöver den auktoriserade revisorn, välja ytterligare två revisorer. Denna mer
verksamhetsinriktade granskning utgör ett demokratiskt inslag i den lokala självstyrelsen och syftar
till att ge kyrkostämman information om att kyrkorådet fullgör sina uppgifter.
Den som är ledamot eller ersättare i församlingens kyrkoråd är inte valbar till uppdraget som revisor i
en församling. Inte heller den som är anställd eller biträder församlingen med bokföring eller
medelsförvaltning.

De interna revisorernas uppdrag - verksamhetsgranskare
Enligt kyrkoordningen ska revisorerna granska om församlingens verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är
tillräcklig. (KO 48 kap. 5§) Detta är ett uppdrag för de interna revisorerna.
De interna revisorerna går igenom ekonomin men fokuserar på verksamheten. De utför en
verksamhetsgranskning vilket innebär att de följer upp att det som står i verksamhetsplan och
församlingsinstruktion också har genomförts. I detta uppdrag ingår uppföljning mot budget.
Dessutom granskas den interna kontrollen genom bland annat kontroll av att församlingens
attestregler har följts och att goda rutiner finns för bokföring och kontanthantering m.m.
De interna revisorernas upprättar sedan en granskningsrapport utifrån den granskning som gjorts.
Gärna i samråd med den auktoriserade revisorn.

