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Økonomifunktionen har i stigende grad succes med at effektivisere og automatisere traditionelle
kerneopgaver indenfor compliance og kontrol.

Det efterlader os groft sagt med to udgangsmuligheder:    

1: Vi kan overflødiggøre os selv eller   

2: Vi kan udnytte de ressourcer, automatiseringen frigiver, på anden vis  

Vi mener, at en virksomhed, der har fokus på værdiskabelse, bør vælge det sidste. Økonomifunktionens
faglige og analytiske kompetencer har potentiale til at skabe langt mere værdi, end tilfældet er i mange
virksomheder i dag. I denne bog giver vi en komplet guide til, hvordan økonomifunktionen bliver en
uvurderlig partner for forretningen og ultimativt går fra at være et omkostningscenter til at blive et

profitcenter.

Vejen dertil går gennem en systematisk opbygning af det, vi kalder forretningspartnertankegang. Det
indebærer blandt andet at alle medarbejdere i økonomifunktionen udvikler en stærk forretningsforståelse og
begynder at se kolleger og chefer i hele virksomheden som kunder, der skal serviceres med værdiskabende og

partnerskabsfokuseret rådgivning.

Ved bogens afslutning er læseren klar til at indlede en stille revolution af økonomifunktionens rolle og
værdiskabelsen i virksomheden.
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