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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 CFO-er bør legge grunnlaget 
for bruk av kunstig intelligens
Et økende antall CFO-er utforsker kunstig 
intelligens for å få bedre innsikt, øke 
finansiell nøyaktighet og forutsigbarhet, 
samt å redusere arbeidsmengden i 
økonomifunksjonen. Når man skal 
integrere bruken av kunstig intelligens 
med selskapets prosesser er det viktig at 
CFO-er hjelper de ansatte med å se dette 
som en ressurs eller en medarbeider, og 
ikke som en trussel. 
Les saken her >

Fra data til forretningsinnsikt  
og konkurransefordel
Å kunne styre og forvalte data på 
en mer effektiv måte kan fort bli et 
høyt prioritert område i en digital 
transformasjon. Før eller senere –  
og antakeligvis før heller enn senere 
– vil mange CFO-er derfor møte et
behov for å tilpasse og implementere
avanserte datastyringskapabiliteter i
organisasjonen. I denne utgaven av CFO
Insights diskuterer vi noen av stegene
som bør tas. Vi foreslår også noen
spørsmål som CFO-er bør stille for å
vurdere modenheten av organisasjonens
kapabiliteter når det gjelder datastyring.
Les CFO Insights her >

Hvordan tenke smart rundt integrering 
av kunstig intelligens
CFO-er bør for alvor vurdere hvordan 
kunstig intelligens kan forandre og forbedre 
forretningsmodellen deres. Teknologien 
har gått fra å kun være brukt hos de mest 
teknologisk fremadstormende selskapene 
til å bli hverdagskost som er tatt i bruk av 
flere. Dette kan potensielt føre til et stort 
kompetansegap blant økonomiledere. I del 
en av denne todelte artikkelserien ser vi 
nærmere på hvordan CFO-er setter kunstig 
intelligens på toppen av prioriteringslisten 
sin som respons til turbulente økonomiske 
tider.
Les artikkelen her >
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https://deloitte.wsj.com/cfo/2021/01/05/how-cfos-can-lay-the-groundwork-for-ai/
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/cfo-insights-mastering-data-for-better-insights-and-competitive-advantage.html/
https://deloitte.wsj.com/cfo/2021/01/03/getting-smart-about-integrating-ai-technology/
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Hvordan påvirker Blockchain 
internkontroller relatert til finansiell 
rapportering?
Ved en nøye gjennomtenkt implementering 
og integrering av blockchain-teknologi kan 
selskaper dra nytte av denne teknologiens 
egenskaper til å etablere bedre, mer 
robuste, pålitelige og effektive kontroller. 
Samtidig vil implementeringen og bruk 
av blockchain-teknologi medføre nye 
risikoer, og danner et behov for nye eller 
modifiserte kontroller. Deloitte og COSO 
har sammen gitt ut en publikasjon om 
dette temaet. 
Les saken her >

Sterke drivere for bærekraftig finans 
skaper behov for ny CFO-kompetanse
Resultatene fra Deloittes CFO Survey 
viser at bærekraft har blitt et viktig tema 
som påvirker investorer og långiveres 
beslutninger. Blant annet viser resultatene 
at investorer og långivere forventer at 
virksomheter ikke kun skal levere gode 
finansielle resultater, men også ha en 
positiv sosial og miljømessig påvirkning. 
Det pekes også på at CFO-er kan være en 
pådriver for sosial og miljømessig omstilling 
i virksomhetene ved å koble seg tettere 
opp mot bærekraftsarbeidet, for eksempel 
utfordre bærekraftstrategi, støtte opp 
under bærekraftsprosjekter og bidra inn 
i bærekraftsrapportering som en del av 
virksomhetens helhetlige rapportering.
Les surveyen her >

De største globale standardsetterne 
går sammen for enhetlig 
selskapsrapportering
I høst lanserte de fem største 
standardsetterne for bærekraft- og 
integrert rapportering, CDP, CDSB, GRI, IIRC 
og SASB, en intensjonsavtale om å forenkle 
rapporteringsjungelen ved å arbeide mot 
en enhetlig standard for rapportering av 
ikke-finansiell informasjon. Utgangspunktet 
for initiativet er å vise hvordan konsistent 
kommunikasjon av hvordan bærekraft 
påvirker verdien av virksomheten. Dette ble 
illustrert med en prototype på en standard 
for klimarelaterte finansielle opplysninger. 
Les saken her >
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Nye CFO-er siden sist
Hver måned vil Deloitte gi en oversikt over nyansatte CFO-er.

Navn Selskap Tiltrer Tidligere erfaring
Dato  
publisert

Magnus Vaaler Borr Drilling 28.12.2020 VP Investor Relations and Treasury i Borr Drilling. Treasurer og VP Finance 
Frontline. VP Finance Offshore Merchant Partners.

27.12.2020

Egil Fagerland Aker Carbon 
Capture

01.04.2021 Head of ERP and Business Systems i DeepOcean, samt flere stillinger i 
Aker Solution finance, blant annet Senior Vice President group controlling 
and financial systems

29.12.2020

Ulrica Fearn Equinor 16.06.2021 Director of Group Finance i BT Plc. Diverse lederstillinger innenfor finans, 
internrevisjon og fellestjenester i Diageo PlcSolutions Norge, USA og 
Singapore.

16.12.2020
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