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Kunnskapsdeling og kompetanse



Visjon

KIRN skal være den ledende kunnskapsformidleren 
innen AI og robotikk i Norge

Misjon
Vi skal være brobygger mellom akademia, samfunn og næringsliv gjennom å fasilitere med events og kunnskap 

på web og sosiale media

Mål
• Vi skal være en aktiv 

bidragsyter i offentlig 
debatt

• Vi skal holde faglige 
relevante events
nettverkssamlinger

• Vi skal dele informasjon 
og engasjere på sosiale 
media

Kjerneverdier
• Åpen
• Troverdig
• Samlende
• Oppsøkende
• Nysgjerrig
• Uavhengig

Strategi
• Myndighetskontakt
• Mediakontakt
• Markedsstrategi 
• Kanalstrategi
• Partnerstrategi
• Tiltrekke influensere



Styret i KIRN: Bilde f.v. Aurilla Aurelie Arntzen, John-Arne Martinsen, 
Susann Falkenstein, Marianne Gjertsen Ebbesen, Hans Olav Bakås, Svein 
Ivar Aadnøy Larsen 



KIRN skal være en aktiv bidragsyter i offentlig debatt, og være en brobygger mellom 
akademia, samfunn og næringsliv. I dag har vi hatt besøk av statssekretær Paul Chaffey 
for å diskutere nasjonal strategi for kunstig intelligens!



Digitale strategier i SMB segmentet

*Materiell på denne siden brukes med tillatelse fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Menon



Små lære av store, og store lære av små!

• Nasjonal strategi

• Løfte frem SMB området

• Utfordringene i SMB segmentet er kunnskap og innsikt, slik at de også 
kan begynne å jobbe med strategier

• Ufarliggjøre og klargjøre teknologi og mulighetsområder

• Paul Chaffey: Når du har råd har du ikke tid, men når du har tid så har 
du ikke råd

• Paul Chaffey: SMB er redde for å la synet glippe fra kjernen i sin 
virksomhet





KIRN som inkubator

Zisson er stolte av å ha blitt Gullsponsor for KIRN. 

Kunstig intelligens (KI) blir en stadig viktigere del 

av hverdagen vår. Vi i Zisson er opptatt av at 

utviklingen også må skje på norsk og med norske 

verdier og norsk lovgivning i tankene.


