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”Deloitte står alltid klar med midlertidig bistand når det oppstår utfordringer som følge av nye 
oppgaver, oppsigelser, sykdom eller andre utenforliggende faktorer, eksempelvis akutt fjernarbeid.”

Deloitte – Bistand til midlertidig drift og optimalisering av økonomifunksjonen

Midlertidig bistand til drift og optimalisering av økonomifunksjonen

#1: Hva ser vi er typiske utfordringer?

• Får vi behandlet fakturaer og betalt leverandører i tide?

• Får vi behandlet lønnstransaksjoner og betalt våre ansatte korrekt og i tide?

• Har vi god nok innsikt i konsekvenser av nye politiske tiltak, eksempelvis refusjon av 
lønnskostnader ved omsorgsarbeid, utsettelse av innbetaling av mva, mv.?

• Klarer vi å effektivisere tunge manuelle prosesser for å levere ytterligere verdi?

• Opplever vi svingninger i kvalitet, på tjenester,  forsinkelser eller økt arbeidsmengde?

#3: Hvorfor velge Deloitte?
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#2: Hvilke oppgaver hjelper vi typisk med?

Vi skaper verdi gjennom å tilby konsulenter med 
god utdanning og bred erfaring fra ulike 
virksomheter i offentlig og privat sektor – en 
bakgrunn som gjør at våre konsulenter kjenner 
godt til regelverket i de ulike bransjene og setter 
seg raskt inn i faglige problemstillinger.  Vi har 
erfaring med forbedring av økonomifunksjoner i 
helsesektoren, i statlige virksomheter, i 
kommuner og i ulike bransjer innen privat 
sektor.

Deloitte stiller med høyt kvalifiserte 
konsulenter til rådighet som kan 
utfylle alle roller i 
økonomifunksjonen. Vi trekker på 
bred erfaring med midlertidig bistand 
fra flere økonomifunksjoner i både 
offentlig og privat sektor. Vi har 
erfaring fra helse, stat, kommune og 
privat sektor.

Roller:

• Økonomisjef

• Regnskapssjef

• Regnskapscontroller

• Business Controller

Oppgaver:

• Fakturahåndtering

• Avstemminger

• Periodeavslutning

• Rapportering og 
prognoser

• Risikostyring

• Internkontroll

• Prosessforbedring

• Automatisering

• Lønnsarbeid
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Kommune og helsesektoren

Tel: 90 79 18 85

Mail: jtveiten@deloitte.no

Nina Kristine Østlund

Statlig sektor

Tel: 90 85 51 09
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Har du behov for rådgivning eller en uforpliktende prat, er du velkommen til å kontakte en av våre 
eksperter

Verdi

Alminnelig 
driftstilstand

Tid

Løpende bistand til drift:
Vi bistår med å holde den løpende driften i gang fra dag én, og fungerer som en 

integrert del av økonomifunksjonen

Oppstart og 
driftsstabilisering

Utbedre de mest 
kritiske problemene 
og fastlegge en plan 

for veien videre

Definere 
muligheter

Identifisere og 
prioritere 

eksisterende 
muligheter og 
utfordringer

Optimalisering

Skissere fremtidige 
prosesser og 

arbeidsflyt

Implementering

Implementere 
tiltak og prosesser

Overlevering

Overleveringen må
sikre at  

implementerte tiltak 
og forbedringer 

videreføres

Deloittes interim 
bistand

Deloittes metode for optimalisering og drift av økonomifunksjonen

Erfarne konsulenter blir gjort tilgjengelig for å identifiserte og løse behov i samarbeid med kunden
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