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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. 

Disruptive technologies shake up 
oursourcing

Ført an av skybaserte løsninger og 
automatisering er outsourcing i ferd 
med å bli fundamentalt endret. I følge 
Deloittes globale studie i 2018 har 
fokuset skiftet fra å bruke teknologi 
for å oppnå kostnadsreduksjon og 
effektivisering av støttefunksjoner til å 
implementere løsninger som kan bidra 

In a digital world, companies seeks 
tech-savvy CFOs

CEOer er utvilsomt oppmerksomme på 
digital disrupsjon og de mulighetene som 
den digitale utviklingen gir. Dette betyr 
at de ser etter CFO-kandidater med god 
teknologisk innsikt, sier Clem Johnson, 
leder I Crist|Kolder Associates. CEOer 
forventer en CFO som kan arbeide i et 
faktisk partnerskap med CIO. Kunnskap 

om digitale teknologier endrer seg fra 
“nice-to-have” til et “must-have” hos 
CFOer, sier Johnson. Les mer om hans 
synspunkter på hvorfor det å ha dyp 
teknologisk kunnskap differensierer noen 
CFOer fra deres konkurrenter og hva de 
som mangler denne kunnskapen kan 
gjøre for å lukke gapet.

Les saken her
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til å gi virksomheter konkurransefordeler 
ved å akselerere endringer, 
topplinjevekst og muliggjøre mer agile, 
effektive prosesser. Les mer om tre 
nøkkeltrender som ble identifisert i årets 
undersøkelse. 

Les saken her. 

Succession planning: The difference 
between good and great CFOs 

God CFO-suksesjonsplanlegging sikrer 
en dyp tilgang til økonomitalenter 
som er forberedt på å ta lederroller 
og som vil bidra til at CFO sin tid 
frigjøres til å fokusere på de strategiske 
og katalysatorrollene som CFO-
stillingen innebærer. Da CFOer i større 
nordamerikanske virksomheter ble 
spurt om hva de ønsker å bli husket 
for, svarte flertallet å ha hatt en sterk 
påvirkning på virksomhetens evne til 
å lykkes i fremtiden og å ha forlatt ting 
i bedre stand enn de fant dem. En av 
nøklene til å oppnå disse målene er en 
gjennomtenkt suksesjonsplan.

Les saken her.

Tech trends 2019: Beyond digital 

Den teknologidrevne 
innovasjonsagendaen i mange 
organisasjoner vil i år inneholde utvikling 
innen kunstig intelligens, det neste 
steget innen skybaserte løsninger og 
nye tilnærminger til planlegging og 
internettsikkerhet.

Deloitte Consultings globale CTO, 
Bill Briggs, sier at selv om utviklingen 
kan virke skremmende, så bør man 
tenke på at de nye teknologiene som 
overveldet organisasjoner for ti år siden 
da de først ble introdusert nå er en 

del av hverdagen. De teknologiene vi 
fokuserer på nå, for eksempel kognitiv 
og blockchain, vil sannsynligvis føles like 
kjente og uunngåelige i nær fremtid.

Les hele saken her. 
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