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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.

5 arbeidskrafts relaterte trender å 
følge med på i 2021
For mange organisasjoner var COVID-19 
en tankevekker angående beredskap. 
Mange har klart å utnytte det potensiale 
hver enkelt har ved å utfordre 
eksisterende tankemønstre knyttet til 
hvordan, hvor og når arbeid kan gjøres 
effektivt. Nå som organisasjoner skal ta 
steget ut av overlevelsesmodus - hvor 
bærer det hen? Hvordan bør ledere føre 
sine organisasjoner ut i det ukjente? 
Les saken her >

 

Forsyningskjedens risikostyring: 
Hvordan identifisere dine svakeste 
ledd og redusere risiko?
Som et resultat av pandemien har 
forsyningskjeden risikoområder knyttet til 
denne havnet høyt på prioriteringslisten 
hos mange CFOer. Påvirker de valgene 
man har tatt tidligere for å redusere 
kostnader og bedre effektiviteten 
bedriften negativt? Hvor lang er 
avstanden fra råvarer og produksjon 
til markedet? Er man for avhengig av 
et spesifikt område eller land? I denne 
utgaven av CFO Insights ser vi på 
hvordan man kan jobbe mot en resilient 
forsyningskjede.
Les CFO Insights her >

Fra controlling til coaching: Hvordan vil 
du lede i turbulente tider?
I denne utgaven av CFO Insights ser vi 
på hvordan økonomiledere navigerer 
bort fra det tradisjonelle tankesettet som 
kan resultere i et statisk, forutsigbart 
miljø, og heller omfavner nye muligheter 
og lederstiler som henter inspirasjon 
fra områder som psykologi, design og 
antropologi. 
Les CFO insights her >
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https://deloitte.wsj.com/cfo/2021/03/09/5-workforce-trends-to-watch-in-2021/
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/cfo-insights-supply-chain-risks-how-to-identify-and-mitigate-your-weakest-links.html?id=us:2em:3na:cfoi:awa:cfo:030421&ctr=title&sfid=0031O00003TnoD0QAJ
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/cfo-insights-from-controlling-to-coaching-how-will-you-lead-in-an-age-of-turbulence.html?ctr=titleVB&id=us:2em:3na:cfoi:awa:cfo:040121&sfid=0031O00003TnoD0QAJ&utm_source=newsletter&utm_medium=email
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Hvordan drive strategisk verdi 
ved finanstransformasjon med 
utgangspunkt i ERP? 
Mange organisasjoner gjennomgår 
store endringer for å tilpasse seg de 
utfordringene og mulighetene som dukker 
opp i kjølevannet av COVID-19. Flere ledere 
snur seg mot CFOer og økonomiavdelingen 
for støtte og mer innsikt. For å adressere 
de nye forventningene kan ERP systemet 
akselerere digital transformasjon. 
Dette krever samarbeid mellom 
interessentgrupper, en sterk visjon og et 
detaljert veikart for å komme dit. 
Les saken her >

Å bryte gjennom glasstaket krever 
mer enn ren teknisk fagkunnskap
Integritet, selvsikkerhet, nysgjerrighet, 
pålitelighet, innflytelse og lederskap er 
kritiske egenskaper for kvinner som ønsker 
å bryte gjennom glasstaket. I denne 
artikkelen har vi spurt tre kvinner som selv 
har hatt forskjellige lederstillinger om å 
dele inspirasjon, innsikt og gode råd basert 
på deres egne erfaringer:
Les saken her >

Bli med på Deloittes og S-HUBs 
spørreundersøkelse for norske        
CFO-ers bærekraftsrolle 
Deloitte Norge og S-HUB lanserer i disse 
dager en CFO Sustainability-undersøkelse 
som tar sikte på å undersøke hvordan 
norske CFO-er jobber med bærekraft 
og hvilke muligheter og utfordringer 
som åpenbarer seg fremover. Innsikten 
fra undersøkelsen vil bli brukt til å 
analysere hvordan CFO-rollen i norsk 
næringsliv stadig endrer seg, og hvordan 
endringene kan brukes for å akselerere 
bærekraftssatsingen i norske virksomheter. 
Funnene vil bli delt i Deloittes CFO-
nyhetsbrev, i S-HUBs nyhetsbrev for Q2, 
på S-HUBs hjemmeside, på den neste 
CFO Sustainability Network-samlingen og i 
andre S-HUB-arrangementer hvor temaet 
er av interesse. 
Link til spørreundersøkelse her >

Resultatene fra undersøkelsen legges fram 
torsdag 29. april 11:00 - 12:30. Det er gratis 
for CFO-er å melde seg på denne seansen. 
Meld deg på her
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