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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. 
Fjernstyrt: Det betyr mest hvordan 
økonomifunksjonen fungerer, ikke 
hvor

I denne publikasjonen diskuterer vi hva 
økonomiledere kan gjøre for å lede på 
en effektiv måte i en virtuell og fjernstyrt 
verden, hvilke hensyn må tas, hvilke 
utfordringer står man overfor, samt 
hvordan konseptet verdiskapning kan 
endre seg fremover.

Les saken her >

Closing time: Forberede seg på 
den neste virtuelle finansielle 
rapporteringsprosessen

I kjølevannet av den første års- og 
kvartalsavslutningen etter Covid-19, har 
det oppstått flere spørsmål: Hvordan 
optimalisere virtuelle regnskap- og 
periodeavslutninger, hva lærte vi ved 
forrige avslutningsprosess, og hvordan kan 
vi på best mulig måte forberede oss på den 
neste?

Les saken her >

Økonomiledelse og planlegging i en 
pandemi: Intervju med Deloitte CFO 
Janet Lewell

I del en av denne todelte artikkelserien 
diskuterer CFO i Deloitte USA, Janet Lewell, 
hvordan Covid-19 krisen har påvirket og 
endret hennes rolle som CFO. Hun deler 
også sine synspunkter på hvordan man på 
best mulig måte kan navigere selskapet sitt 
gjennom en alvorlig pandemi og økonomisk 
nedgang.

Les saken her >

Virtuelt Teamwork: Alt handler om 
(Business) kjemi

I en tid som denne er det viktig at 
ledere evner å se og forstå forskjellige 
arbeidsstiler. Ved å ha fokus på dette, samt 
benytte seg av «Business Chemistry»- 
rammeverket, kan ledere hjelpe sine 
ansatte å bedre tilpasse seg hverandre, og 
en virtuell hverdag. 

Les saken her >

CFO-nyheter juni 2020

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/cfo-insights-remote-control-how-finance-works-not-where-matters-most-now.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/cfo-insights-closing-time-preparing-for-the-next-virtual-financial-close.html?nc=1
https://deloitte.wsj.com/cfo/2020/06/12/finance-leadership-and-planning-in-a-pandemic-deloitte-cfo-janet-lewell/
https://deloitte.wsj.com/cfo/2020/06/09/virtual-teamwork-its-all-about-business-chemistry/
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Den nye normalen - Internkontroll 
omfavner digitalisering

Covid-19 har synliggjort risikoen ved å 
holde fast på manuelle, papirbaserte 
kontroller og prosesser. For mange 
selskaper medførte Covid-19 til hurtig 
implementering av nye digitale verktøy og 
endring i interkontroller relatert til finansiell 
rapportering. Hvordan vil den neste, nye 
normalen se ut?

Les saken her >

Nye CFO-er siden sist

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