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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. 
Finansiell risiko knyttet til klima er 
vanskelig å ignorere
Når vi snakker om finansiell risiko som 
oppstår på grunn av klimaendringer, 
snakker vi gjerne om enten fysisk risiko 
eller overgangsrisiko. Risikoen utspiller 
seg på ulike måter i forskjellige bransjer 
og bedrifter, men fokuset på dette øker 
voldsomt, og finansielle institusjoner 
endrer måten de opererer på som et 
resultat av dette. 

Les saken her >

Det er på tide å gå fra å bekymre seg 
for klimaet, til å faktisk gjøre noe
90 prosent av ledere som svarte på en 
Deloitte-undersøkelse om klima er enige 
at effekten av klimaendringene vil påvirke 
selskapet deres negativt. I denne artikkelen 
snakker vi med Sharon Thorne, styreleder 
i Deloitte Global, om hvordan CFO-er kan 
balansere det langsiktige behovet for å 
adressere klimaendring, mot alle deres 
andre kortsiktige prioriteringer. Hvilke 
hindringer er det som gjør at selskaper 
ikke aktivt gjør mer med tanke på 
klimaendring, og hvordan skal man takle 

disse hindringene?  

Les saken her >

Hva må man som CFO tenke over før 
man går av med pensjon?  
James Braun, EVP og CFO i MRC Global, har 
i løpet av sin karriere i selskapet ledet det 
gjennom en børsnotering, flere oppkjøp, 
samt håndtert sykliske svingninger i 
markedet for olje og gass. Han tar opp hva 
man må tenke over for å tilrettelegge for 
en god overgang til ny CFO. I tillegg har han 
også noen tips til de som fortsatt er tidlig i 
sin karriere. 
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Etterspørselen etter en sterk CAO 
(regnskapssjef) øker ettersom 
CFO-er fokuserer mer på selve 
forretningsvirksomheten 
Dagens CFO-er trenger en god CAO slik at 
de selv kan fokusere mer på en strategisk 
og operasjonell rolle. Artikkelen ser på 
hvordan endringen i forventningene til en 
CFO-rolle også påvirker CAO-rollen, samt 
hvordan man kan rekruttere og utvikle de 
beste CAO-ene. 
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https://deloitte.wsj.com/riskandcompliance/2020/02/03/climate-driven-financial-risks-hard-to-ignore/%20
https://deloitte.wsj.com/cfo/2020/01/29/actions-to-reach-sustainability-inclusion-goals/%20
https://deloitte.wsj.com/cfo/2020/02/07/an-inside-view-of-cfo-retirement-planning/%20
https://deloitte.wsj.com/cfo/2020/02/04/demand-for-premier-caos-rises-as-more-cfos-focus-on-business/%20
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Hva endrer seg gjennom en 
transformasjon, og hvilken betydning 
har dette for CFO-er? 
Hva er forskjellen mellom endring og 
transformasjon? Når en økonomifunksjon 
skal gjennom en omstilling er det som regel 
CFO-en som leder dette. I denne prosessen 
er det flere ting som forventes av CFO, og 
som er viktig å ta hensyn til og tenke over. 
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Nye CFO-er siden sist

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