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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. 

Fokusområder for fremtidens CFO’er 
Økonomiledelse utvider seg til å omfatte 
større involvering i strategiske avgjørelser 
angående teknologiske investeringer, 
analyser, og økende engasjement blant 
aksjonærer. CFOer må forberede seg selv 
og sitt team på å møte problemstillinger og 
krav de ikke tidligere har møtt på. 
Les saken her >

Overseelse av kulturell risiko: 
forholdsregler styret kan ta
Vi diskuterer hvordan CFO-er kan utnytte 
sin kunnskap om behovene til ulike 
interessenter i kapitalallokeringsspørsmål 
- og komme ut av øvelsen med både 
en sterkere balanse og en bedre 
kapitalallokeringsprosess.
Les saken her >

Bærekraftagendaen påvirker 
selskapene sitt fokus på den 
økonomiske effekten
Markedstrender viser at virksomhetenes 
interessenter blir stadig mer opptatt 
av bærekraft, og tar i større grad slik 
informasjon i betraktning ved evaluering av 

selskapets resultater og potensiell vekst. 
Dette påvirker flere selskap til å forbedre 
sin måling og rapportering på slike tema, 
og i denne prosessen bør CFOer spille en 
aktiv rolle. 
Les saken her >

Den teknologiske misforståelsen: 
Viktigheten av det menneskelige 
aspektet i digital endring
Organisasjonskultur har mye å si for 
selskapets digitale modenhet. Dersom 
selskap skaper en kultur som er åpen 
og tilpasningsdyktig for endringer, kan 
implementering av ny teknologi og 
prosesser relatert til dette gå mye lettere, 
men flere hindringer i forbindelse med 
endring av organisasjonskultur gjør dette 
vanskelig.
Les mer her >
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