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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. 

Spørsmål for CFOer angående 
migrering til skybaserte løsninger 
I Deloitte’s 2018 Global Outsourcing 
Survey svarte 93% av respondentene at 
deres organisasjoner er i gang med, eller 
vurderer å gå over til skybaserte løsninger. 
Artikkelen omtaler 6 viktige spørsmål som 
er relevante for CFOer i denne prosessen, 
blant annet om kostnadsbesparelse og 
risiko. 

Les saken her >

Robotisk prosessautomatisering 
i storskala; Sahra Torres-Rivera, 
assisterende finansdirektør i U.S Food 
and Drug Administration
RPA er effektivt, reduserer kostnader 
og kan operere 24/7, 365 dager i året. 
Et intervju med Sahra Torres-Rivera, 
CFO i FDA viser at de har spart 6000 
timer manuelt repetitivt arbeid, og har 
prosessert over 500.000 linjer med 
informasjon etter et RPA pilotprosjekt førte 
til storsatsning på dette området. Ved bruk 
av RPA frigjør de tid for de ansatte slik at de 
kan fokusere på den delen av arbeidet som 
er mest verdiskapende. I artikkelen forteller 

Sahra-Torres-Rivera om suksessfaktorer 
ved deres implementeringsprosess.  

Les saken her >

Utsiktene for teknologibransjen i 2020 
Teknologiselskapene ser en økt 
etterspørsel etter skybaserte løsninger i 
forskjellige varianter. Viktige tema innenfor 
teknologi fremover blir integrasjon av ulike 
løsninger fra forskjellige leverandører, samt 
etikk og cybersecurity.

Les saken her >

Kulturen i selskapet kan være grunnen 
til at big data ikke gir god innsikt
For å kunne utnytte innsikten man får fra 
big data, og bruke dette til å ta beslutninger, 
trenger man en kombinasjon av tre drivere: 
data og verktøy, talent og kultur. Her er det 
ofte kulturen som er den største barrieren 
for å lykkes. Artikkelen viser viktigheten av 
dataanalyser, og hvordan man skal jobbe 
for å få en kultur drevet av innsikt basert på 
data og analyser. 

Les mer her >
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https://deloitte.wsj.com/cfo/2019/11/29/6-cloud-migration-questions-for-cfos/
https://deloitte.wsj.com/cfo/2020/01/07/rpa-on-a-grand-scale-sahra-torres-rivera-fda-deputy-cfo/
https://deloitte.wsj.com/cfo/2020/01/09/2020-technology-industry-outlook
https://deloitte.wsj.com/cfo/2020/01/02/data-not-leading-to-insights-culture-may-be-to-blame/
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Hva man må tenke over når man 
vurderer å bli styremedlem, og 
hvordan man bør gå frem 
Realistisk sett, har man tid til å sitte i et 
styre? Er man klar for å ta på seg enda 
mer ansvar og arbeid? Har man mulighet 
til å binde seg over en lengre periode? Det 
er flere ting man må tenke på både før 
og etter man har bestemt seg for at man 
ønsker å sitte i et styre.

Les saken her >

Steg til hvordan å bygge en god CV for 
å bli styremedlem
For CFOer som ønsker å sitte i et styre er 
det viktig med en strukturert og målrettet 
CV. Les mer her om hvordan man bygger 
opp en slik CV, hvilken informasjon man bør 
inkludere og hvilke 6 steg man bør følge. 

Les saken her >

Nytt bærekraftnettverk for CFO-er
CFO spiller en nøkkelrolle for å 
integrere bærekraft i kjernen av 
forretningsvirksomheten i alt fra strategi, 
mål og KPIer, til investering, finansiering 
og rapportering. Sustainability Hub 
(S-HUB) og Deloitte lanserer derfor et nytt 
bærekraftnettverk for CFO-er. Er du CFO og 
interessert i å høre mer om dette?

Les mer her >
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