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CFO-rollen er i stadig utvikling. Hver måned gir Deloitte

deg et knippe artikler som utforsker innsikt og trender

som påvirker CFO-funksjonen. 

har Jeffery Buchheister bygget 
opp økonomifunksjonen etter 
at selskapet var på randen av 
konkurs, samtidig som han har gjort 
grunnarbeidet for en teknologisk 
og operasjonell transformasjon 
på tvers av virksomheten. Han 
diskuterer egenskapene som trengs 
for å lede en transformasjon, hvordan 
økonomifunksjonen bidrar i strategien, 
og om avgjørelsen som skapte en 

Unleashing Blockchain in Finance
Blockchain kan bidra til betydelig 
effektivisering av økonomifunksjonen 
ved å redusere tidsbruk og kutte 
kostnader. Mange ledere ser potensialet 
ved å bruke distribuerte registre 
som ligger i blockchain-teknologien, 
og i følge en undersøkelse foretatt 
av Deloitte forklarer dette hvorfor 
mange ser et lønnsomt business case 
for implementering. Men for å bedre 

forstå blockchain burde CFOer vurdere 
flere konkrete tiltak, som blant annet å 
utnevne en intern blockchain champion 
og designe et pilotprogram.

Les saken her.

Cetera CFO Jeffrey Buchheister: 
From Bankruptcy to Strategy

Som CFO i Cetera Financial Group, 
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https://deloitte.wsj.com/cfo/2019/03/26/unleashing-blockchain-in-finance/
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hybrid shared service struktur i 
økonomifunksjonen for å støtte 
organisasjonen effektivt.

Les saken her. 

Bridging the Finance Talent Gap

Før CFO-er kan fokusere på 
en fremtid hvor teknologi 
redefinerer leveransemodellen til 
økonomifunksjonen, vil de sannsynligvis 
ha behov for å gjøre en grundig 
vurdering av hvordan og hvorvidt dagens 
organisasjon og kompetanse passer inn 
i det endrede behovet, samt å revurdere 
prosesser og prosedyrer. 

CFO-er kan starte med å svare på fem 
spørsmål, inkludert, «Hvordan tar den 
fremtidige digitale strategien hensyn til 
ansatte» og «hvordan endrer fremtidige 
måter å arbeide på organisasjonsdesign 
og adferd?»

Les saken her.

CFO-survey Q1 2019: Nesten ingen 
pessimister blant norske CFO-er 

Norske finansdirektører har 
de høyeste forventningene til 
investeringer observert noen gang i 
undersøkelsesperioden, til tross for 
politisk usikkerhet. 

Dette viser Deloitte og SEBs ferskeste 
utgave av CFO Survey, hvor 94 
finansdirektører forteller om deres 
forventninger til norsk økonomi og 
utsiktene for bedriftenes egne finansielle 
stilling. Nesten alle bransjer uttrykker 
økt optimisme, bortsett fra i detaljhandel 
som er bekymret for etterspørsel.

Les hele saken her. 

Solving the succession paradox 

While organizations realize that 
succession planning is an important 
priority, few manage to execute it well. 
In fact, a 2014 Deloitte study showed 
real market frustration with succession 
planning efforts: While 86 percent of 
leaders saw leadership succession 
planning as an “urgent” or “important” 
priority, only 13 percent believed they did 
it well. 

The problem? A more recent research 
effort concluded that most companies 
doing succession planning are often 
derailed by a host of symptoms that 
point back to a common culprit—the 
failure to recognize and address the 
impact of human behavior on the 
succession planning process

Les hele saken her. 

Nye CFO-er siden sist  

Hver måned vil Deloitte gi en 
oversikt over nyansatte CFO-er. 
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