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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. 

maksimal verdi i en digital verden, 
og hvorfor CFOer bør få energi av de 
kommende utfordringene. 

Les saken her.

Strategisk planlegging: Hvorfor du 
bør zoome ut og zoome inn 

I denne utgaven av ‘CFO Insights,’ 
diskuterer vi komponentene i en “zoom 
out/zoom in”-tilnærming for å planlegge. 

Videre ser artikkelen på hvorfor CFOer 
og andre ledere burde omfavne 
metodikken for å oppnå øyeblikkelig 
strategisk effekt og samtidig forberede 

seg på det som kan skje fram i tid.

Les saken her.

Finans 2025: Er du klar? 

I denne utgaven av ‘CFO Insights,’ 
diskuterer vi hva våre undersøkelser 
avslører om økonomifunksjonen i 2025, 
de steg lederne kan ta for å skape 

CFO-nyheter juni 2019

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/getting-ready-for-finance-2025.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/strategic-insights-zoom-out-zoom-in.html
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Arven du etterlater - for selskapet, 
ditt team og for deg selv 

I denne utgaven av ‘CFO Insights,’ ser 
vi på hva CFOer håper å etterlate seg 
etter at deres periode er over. Vi gir også 
noen praktiske råd for å hjelpe ledere av 
økonomifunksjonen underveis med nå 
disse målene.

Les saken her.

God strategi for investor-aktivisme 

Selv om noen investor-aktivister 
presenterer utfordrende problemer, 
er det tilfeller hvor ledergruppen og 
styret burde se på denne aktivismen 
ikke bare som en utfordring som må 
overvinnes, men en mulighet til vekst og 
verdiskaping. 

Fire nøkkelhensyn for styret som 
reflekterer kontinuerlig forbedret 
verdiskaping for organisasjonens kunder 
drøftes av Jonathan Goodman fra 
Deloitte Canada.

Les hele saken her. 

Strategisk planlegging: Tre varige 
trender 

I lys av den svimlende raske 
endringstakten i dagens 
forretningsverden kan strategisk 
planlegging virke umulig. I virkeligheten 
ligger tre vedvarende trender bak mange 
av de siste disrupsjonene. Ved å forstå 
likhetene med fortidens utfordringer, kan 
ledere hjelpe sine organisasjoner med å 
stake ut en ny kurs for fremtiden.

Les saken her.

Nye CFO-er siden sist  

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