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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.

Hvordan klima- og 
bærekraftsrapportering kan skape 
langsiktig verdiskaping
CFO-er trekkes stadig oftere frem 
som viktige endringsagenter for 
virksomheters evne til å hensynta 
klima og bærekraft i langsiktig strategi 
og verdiskaping. Kommunikasjon med 
nøkkelinteressenter, intern kontroll på 
ikke-finansiell informasjon og styrket 
datakvalitet bidrar til at virksomhetene 
ser sammenhengen mellom finansiell 
og ikke-finansiell informasjon, og bidrar 
til å bryte ned et kunstig skille mellom 
finansielle og ikke-finansielle data. 

Kunstig intelligens på vei inn i 
strategisk planlegging
Covid-19 har hatt en destabiliserende 
virkning på hvordan vi ser framtiden 
og tradisjonelle planleggingsprosesser, 
der fortiden predikerer fremtiden, er 
passé. Innovasjon basert på kunstig 
intelligens kan ha stor verdi for å forstå 
komplekse problemer og situasjoner, 
og dermed støtte den strategiske 
planleggingsprosessen
Les CFO Insights her >

Lansering av 10 prinsipper for 
bærekraft i økonomifunksjonen
I samarbeid med Skift Norge og Econa 
har Deloitte utviklet 10 prinsipper 
for bærekraft i økonomifunksjonen. 
Prinsippene er utformet slik at norske 
virksomheter uavhengig av størrelse 
eller modenhet kan vedkjenne seg og 
stille seg bak prinsippene, med mål om å 
utvikle klima- og bærekraftskompetansen 
i økonomifunksjonen. Prinsippene kan i 
så måte brukes som en veiledning i dette 
arbeidet. Virksomheter som Yara, Jernia, 
Storebrand, NorgesGruppen og Posten har 
allerede signert.
Les mer om prinsippene her >
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https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/finance/articles/cfo-insights-intelligence-gathering-bringing-ai-technology-into-strategic-planning.html
https://www.gronneokonomer.no/om-prinsippene
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Artikkelforfatterne trekker her frem verdien 
av å ha en konkret ESG-historie å fortelle, 
hvor virksomhetene kan redegjøre for 
valg og konsekvenser på kort, mellomlang 
og lang sikt. En slik historiefortelling 
blir enklere med standardisert ESG-
rapportering.
Link til artikkel og point-of-view her >
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