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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. 

planning) som viktig, men få mener selv 
at de er gode på det. CFOer står overfor 
unike utfordringer når det gjelder å 
utvikle sine etterfølgere fordi et økende 
omfang av daglige plikter ofte kommer 
i veien for de langsiktige behovene til 
økonomifunksjonen. 

Ved å kombinere en data-drevet og 
menneske-sentrert tilnærming til 
etterfølgerplanlegging kan virksomheter 

Behavioral Compliance: How Are You 
Using Data?

Det er flere grunner til at organisasjoner 
vender seg mot atferdsanalyser og 
compliance, inkludert tapte inntekter, 
økt grad av tilsyn kontroll og skade på 
omdømmet. Prediktiv atferdsanalyse kan 
bli et viktig element i å utvikle en moden 
compliance-funksjon som er utrustet til 
å oppdage upassende oppførsel før det 

blir normen. Hvis det utføres effektivt, 
kan verktøyet bidra til å gjøre compliance 
til et strategisk fortrinn.

Les saken her.

Solving the Succession Planning 
Paradox

Mange organisasjoner ser på 
etterfølgerplanlegging (succession 
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https://deloitte.wsj.com/cfo/2019/05/08/behavioral-compliance-how-are-you-using-data/
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bli bedre på å dyrke frem fremtidens 
ledere.

Les saken her. 

Chipping Away at Gender Disparity

Selv om studier hevder at andelen 
kvinner som rapporterer direkte til CFO 
er noe økende, ser pipeline for kvinnelige 
økonomidirektører tynn ut. Et viktig 
element for å skape en diversifisert 
pipeline er å håndtere ubevisste 
holdninger (bias) som utilsiktet blokkerer 
kvinnelige kandidater. Forstå hvordan 
god opplæring og kursing, i tillegg til 
dataanalyse, kan adressere ubevisste 
holdninger, og hva slags rolle styret 
og toppledelsen kan spille for å bedre 
kjønnsbalansen.

Les saken her.

Using Digital Cost Management to 
Support Growth Strategy

Digital innovasjon revolusjonerer 
kostnadsstyring ved å støtte oppunder 
strategi og ikke bare kostnadsreduksjon. 
Likevel kreves nye ferdigheter og 
kulturendring, i tillegg til teknologi, for 
å benytte kostnadsstyring i strategiske 
beslutninger. Christopher Ittner, 
professor i regnskap, drøfter fordelene 
ved nye tilnærminger til kostnadsstyring 
med Omar Aguilar fra Deloitte.

Les hele saken her. 

Bridging the gap between the 
finance team you have—and the one 
you need

Hvorfor bør rekruttering og 
utvikling av ansatte være forankret 

i forretningsstrategien? I denne 
utgaven av CFO Insights diskuteres 
dette. Det pekes også på noen viktige 
spørsmål som kan hjelpe ledere i 
økonomifunksjonen med å bygge sin 
fremtidsorienterte arbeidsstokk. 

Les hele saken her. 

Nye CFO-er siden sist  

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