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NIL er en nasjonal interesseorganisasjon for
interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå.

Innhold

Foreningens formål er å ivareta felles faglige
interesser og bidra til et høyt kvalitetsnivå innen norsk
interiørarkitektur og møbeldesign. Interiørarkitekt MNIL
og Møbeldesigner MNIL er et kvalitetsstempel
for høy kompetanse og profesjonalitet.

PRESIDENTEN SER FREMOVER

NILs medlemmer arbeider med utforming av rom
og roms funksjoner. De omsetter brukerbehov til
funksjonelle og varige interiørløsninger i alle typer
bygg; offentlige og private rom i nye og eksisterende
bygninger. De har kompetanse i både å bevare og
fornye. Resultatet er brukervennlighet og en tilsiktet
romfølelse. Et interiør består av både materielle og
sanselige stimuleringer som skaper et kulturuttrykk,
en identitet og en romopplevelse.

ÅRBOKEN INTERIØR & MØBLER 2013

NILs medlemmer har kompetanse i design av møbler
og innredningskomponenter, for enkeltprosjekter
og for industriproduksjon.

Det er vedtektsfestet at alle medlemmer har rett
og plikt til å benytte MNIL sammen med navn og tittel 
– også ved omtaler i presse og media.

President→
Siv Seneset
president@nil.no
Daglig leder→
Mona Lise Lien
mona.lise.lien@nil.no
Adresse→ NIL
Josefines gate 34, 0351 Oslo
Telefon→ 23 33 24 64
E-mail→ nil@nil.no
Web→ www.nil.no
Facebook.com/NILsiden
Bestilling av årbok→
http://goo.gl/I75vC

FORSIDE
AKER SOLUTIONS→FORNEBU
Adresse→ Snarøyveien 20, 1364 Fornebu
Interiørarkitektkontor→
AS SCENARIO Interiørarkitekter MNIL
Prosjektansvarlig→
Interiørarkitekt MNIL Linda Steen
Medarbeidere→Interiørarkitekt MNIL
Are Fredrik Berg, interiørarkitekt MNIL
Nina Stroda Olsen og Torbjørn Svennson
Oppdragsgiver→
Aker Solutions Business Services AS
Foto→Gatis Rozenfelds
Web→www.scenario.no
Se hele prosjektet i årboken 2013→side 119

Design/produksjon→ Halvor Bodin
Trykk→ Fix Repro
Papir→ MultiOffset 120g/m2
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SAMARBEIDSPROSJEKTET
NORGES ARKITEKTER

7

ØVRIG VIRKSOMHET
Myndighetskontakt
Øvrige aktiviteter relatert
til virksomhetsplan for 2013
Norsk møbeldesign
og møbeldesignere
Gulvbonanza
Kurs/seminar
Internasjonal virksomhet
Nils tur til milanomessen
Designers saturday
award best interior
Oslo åpne hus

NIL ble etablert i 1945. Foreningen har
ca. 569 medlemmer fordelt på 9 lokalgrupper.

QUALITY HOTEL EXPO→FORNEBU
(På bildet: WAYNE’S COFFEE)
Adresse→Snarøyveien 20, 1360 Fornebu
Interiørarkitektkontor→Haptic Architects AS
Prosjektansvarlig→
Interiørarkitekt MNIL Nikolai Butenschøn
Medarbeidere→Thomas Stokke,
Scott Grady, Timo Haendrich
Oppdragsgiver→K2 Hotellbygg AS
v/Aker Solutions AS og AB Invest AS
Grafisk design→BOB Design
Web→www.hapticarchitects.co.uk
Se hele prosjektet i årboken 2013→side 25
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MEDIER
Arkitektnytt
Arkitektur n
Biblioteket
Designbasen
Nils nettsider
Facebook

KOMITÉARBEID
Utdanningskomiteen
Opptakskomiteen
Profesjonskomiteen
Konkurransekomiteen
Etisk komité

Det finnes ingen skarp grense mellom den
prosjekterende arkitekt og interiørarkitektens arbeid.
Ofte samarbeider de i samme prosjekt. Interiørarkitekter
kan også arbeide som prosjektledere.
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Presidenten
ser fremover
Fokus på god interiørarkitektur er en helhetlig
investering for fremtiden, NIL arbeider
målrettet for å promotere vår fagkompetanse.
2013 har vært et svært spennende og
innholdsrikt år for styret og administrasjonen.
På landsmøtet i april fikk vi nytt styremedlem
og ny president, på høsten fikk vi ny daglig leder
og administrasjonssekretær. Vi har byttet kontor
internt i Josefines gate og sitter nå i Josefines
gate 32, vegg i vegg med det svært hyggelige
biblioteket som også er åpent og tilgjengelig
for alle NIL medlemmer.
MNIL bransjens kvalitetsstempel
Administrasjonen i NIL, styret og ikke minst
medlemmene med sine prosjekter, fremmer
kontinuerlig faget og betydningen av
profesjonelle interiørarkitekter
og møbeldesignere.
På NILs nettsider, i årboken
og i forbindelse med samarbeidsprosjekter som
Oslo Åpne Hus, synliggjøres flotte eksempler
på interiørarkitektur. Interiørarkitekter fra hele
landet utfører viktige prosjekter som former
samfunnet og påvirker folk flest sin hverdag.
Som medlem i NIL utgjør du en viktig del av
et faglig fellesskap som former våre fysiske
omgivelser til glede for hele samfunnet.
Det skal vi være stolte av!
Fokus på kvalitet
Vi praktiserer i en bransje i gradvis endring.
Arbeidsverktøyene, arbeidsplassene,
kontorene, kravene og den samfunnsmessige
situasjonen vi praktiserer i gjør at vi hele
tiden må tilpasse oss.
Møbeldesignerne er den gruppen som de
siste tiårene har måttet tilpasse seg de største
endringene i markedet. Forutsetningene for å
arbeide som møbeldesigner er snudd på hodet,
de mulighetene nyetablerte møbeldesignere
har for å etablere seg har blitt marginalisert
i takt med industrialisering i andre deler av
verden. Møbelproduksjonsbedriftene flytter
virksomheten utenlands, fusjonerer,
legger ned – og i korte trekk blir en del av
et verdensmarked. Norske møbeldesignere
må i større grad ut å konkurrere på
et internasjonalt marked.
Men også interiørarkitektene vil i større
grad merke internasjonaliseringen i bransjen og
i samfunnet for øvrig. Flere av våre tjenester kan
bestilles rimeligere fra andre deler av verden.
Konsulenter utenlands kan produsere tegninger,
bim-modeller og illustrasjoner.
Store kulturelle forskjeller, avvikende tekniske
krav og ulike forutsetninger gjør at slike løsninger

President
Siv Senneset

ofte ikke holder forventet kvalitet.
MNIL er bransjens kvalitetsstempel, og
oppdragsgivere bør derfor alltid forsikre seg om
at de velger å benytte seg av kompetansen til
interiørarkitekt MNIL eller møbeldesigner MNIL
for å oppnå et best mulig resultat. Våre 550
medlemmer er en viktig ressurs i utformingen
av møbler og innvendige omgivelser. Som
NIL-medlem er du ambassadør for budskapet
til våre oppdragsgivere om å benytte seg av
kvalifisert interiørprosjekteringskompetanse!
Norges Arkitekter
Til tross for at vi har flyttet over tunet
fra Josefines gate 34 til 32 har ikke
dialogen og kontakten med de tre andre
organisasjonene i huset avtatt. AFAG, NAL,
NIL og NLA er i kontinuerlig dialog vedrørende
samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter.
Samarbeidsprosjektet er det viktigste
og mest ressurskrevende prosjektet for
NIL nå. Prosjektet definerer og former viktige
forutsetninger og fremtidige vilkår
for vår profesjon.
I tråd med norsk arkitekturpolitikk
arkitektur.nå sin visjon for våre bygde
omgivelser er Norges Arkitekters målsetting
å styrke arkitektens rolle, sikre medlemmenes
felles faglige, sosiale og økonomiske
rammevilkår – samt stimulere til en bærekraftig
samfunnsutvikling gjennom å arbeide for høy
kvalitet i våre menneskeskapte omgivelser.
Styret i NIL er av den klare oppfatning
at en felles organisasjon er det beste for
faget og for utøverne. En felles organisasjon
vil med helhet og sammenheng ivareta våre
interesser på best mulig måte. På tilsvarende
måte som vi tilstreber helhet og sammenheng
i prosjekteringsprosessen av våre fysiske
omgivelser, vil også organisasjonens tyngde
og betydning bli styrket med den bredden
og helheten en medlemsmasse bestående
av interiørarkitekter, arkitekter
og landskapsarkitekter vil gi.
Jeg ønsker å takke alle aktive
NIL-medlemmersom bidrar i styrer, komiteer,
råd og utvalg. NILs eksistens er ene og alene
et resultat av medlemmers frivillige innsats.
Slik har det vært siden starten i 1945, og slik vil
det være i 2014 også. Jeg håper å treffe flere
engasjerte NIL-medlemmer til faglig og sosialt
samvær i året som kommer!

Siv Senneset
President i NIL

DE 10 NIL-BUD
1. Du skal alltid være oppdatert innen
gjeldende lover og forskrifter
2. Du skal alltid benytte godkjente
kontrakter i møte med kunder
og samarbeidspartnere
3. Du skal alltid benytte profesjonelle
tegnetekniske og administrative verktøy
4. Du skal være kundens uavhengige
tillitsmann i alle faser av arbeidet
5. Du skal alltid etterstrebe å levere
løsninger av høy kvalitet til det beste
for dine kunder
6. Du skal dokumentere alle dine arbeider,
både ved tekst og bilder
7. Du skal påse at initialene MNIL
alltid benyttes forbindelse med omtale
og publisering av dine arbeider
8. Du skal alltid snakke varmt om dine
kollegaer, men være åpen for kritikk
9. Du skal alltid være miljøbevisst
og samfunnsbevisst i valg av
innredningsløsning, møbler
og materialer
10. Du skal gjennom videreog etterutdanning holde deg
faglig oppdatert
Å følge de ti NIL-bud bidrar til profesjonalisering
og anerkjennelse av faget.
MNIL – BRANSJENS KVALITETSSTEMPEL
FORRETNINGSIDÉ
Interiørarkitekter og møbeldesignere MNIL
skaper verdier for offentlige og private.
Vi styrker kundens identitet og utvikler sosiale,
estetiske og funksjonelle rom.
OVERORDNET MÅL
Interiørarkitekter og møbeldesignere MNIL
skal til enhver tid være den foretrukne
samarbeidspart ved prosjektering og utvikling
av rom, innredninger og møbler.
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Redaktør→ Orfeus forlag
Prosjektleder→ Ida Festervoll
Grafisk design/produksjon→ Halvor Bodin/Claudia C. Sandor
Leder annonsesalg/salgskoordinator→ Steffen Kørner Ludvigsen
Distribusjon→ Lundeby

Årboken 2013 ble presentert med fire omslag,
innholdet var likedan i alle

Lanseringen ble gjennomført i Thon Hotel Opera, i forbindelse med landsmøtet.
Ca. 75 medlemmer og annonsører møtte frem.

ÅRBOKEN
INTERIØR & MØBLER 2013
Redaksjonskomiteen har hatt den utfordrende
oppgaven å velge ut de beste prosjektene
ut i fra innsendte tekster og bilder.
Av ca. 150 innsendte prosjekter
passerte 60 nåløyet.
LANSERING OG PRESSEKONFERANSE
Torsdag 25. april var det presselansering av
årboken på Vulkan med etterfølgende befaring
hos Aspelin Ramm hovedkontor, Oslo
– ett av prosjektene, utført av ZINC AS.

Tematikken var: Manglende kreditering –
krenking av interiørarkitekten. Vigdis A. Bergh
la frem sine erfaringer i forbindelse med
prosjektet Melkerampa for Tine
– utført i samarbeid med Scandinavian
Design Group (SDG).

Årboken distribueres bredt til offentlige etater
og private selskaper. I 2012 inngikk NIL avtale
med Interpress om salg av årboken i landets
største Narvesenkiosker. Boken kan også
kjøpes hos DogA, på Arkitekturmuseet
og bestilles på nettet.

JURYEN
→→Møbeldesigner MNIL Atle Tveit
→→Interiørarkitekt MNIL
Benedicte Aars-Nicolaisen
→→Interiørarkitekt MNIL
Anne Cecilie Hopstock
→→Interiørarkitekt MNIL
Malin Skjelland Eriksen

BESTILLING AV ÅRBOKEN
INTERIØR & MØBLER
Bøkene for 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013
samt abonnement kan bestilles på NILs
websider nil.no:
Direkte lenke til bestilling:
http://goo.gl/I75vC

ANNONSESALG 2013
Inntekter fra annonsesalget gir grunnlaget for
den aktivitet foreningen har. At det er egne
medlemmer som står for salget er imponerende.
Selgerne gjør en svært god jobb.

Nurke Brandt

Else Marie Dahll
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Elisabeth Boe Eng

Tone Grimsrud

Brit Ismar

Sigrid Aarønæs

Sophie Elnan Flatval

OMSLAG 1, side 110
Statoil Fornebu
Momentum Arkitekter AS

OMSLAG 2, side 19
Idemitsu Petroleum Norge→Oslo
ZINC AS

OMSLAG 3, side 12
Drammen videregående skole
CADI AS

OMSLAG 4, side 109
Thon Hotel Oslofjord→
Hess|Hoen AS/Trond Ramsøskar AS

Vindusutstilling på Narvesen Continental i Oslo

Oppslag fra årboken 2013
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Medier
interiørarkitekt MNIL
Kaja Geiran
Foto→ Marianne
Aaen Skaara

interiørarkitekt MNIL
Nina Hæg

interiørarkitekt MNIL
Ellen Ledsten

Interiørarkitekt MNIL
Malin Skjelland Eriksen
Foto→ Espen Grønli

ARKITEKTNYTT
I 2013 har NIL hatt to redaksjonsmedarbeidere
i Arkitektnytt som har dekket interiørarkitektur
og møbelfaget med én til to sider pr. nummer.
Redaksjonsmedarbeider og interiørarkitekt
MNIL Kaja Geiran og redaksjonsmedarbeider
og interiørarkitekt MNIL Malin Skjelland
Eriksen har bidratt til å sette flere av
faggruppens utfordringer og løsninger
på dagsordenen i 2013.
På de to organisasjonssidene uttrykker
styret NILs mening. I hvert nummer presenteres
ett av våre medlemmer. NIL bidrar også med
stoff til www.arkiteknytt.no.

ARKITEKTUR N
I Arkitektur N har vår redaksjonsmedarbeider
og interiørarkitekt MNIL Nina Hæg og
redaksjonsmedarbeider og interiørarkitekt
MNIL Ellen Ledsten sørget for at
interiørarkitekturstoff er presentert
i hvert nummer.
NIL mottar økonomisk støtte fra begge blader
for å bidra med interiørstoff. Alle som er medlem
av NIL er også automatisk abonnenter på disse
to bladene.

DESIGNBASEN
Designbasen.no er et markedsføringsverktøy
for byråer, kontorer og frilansdesignere. Bak
tjenesten står Norsk Designråd, Innovasjon
Norge, Grafill, KF Designbyråforeningen,
Norske Industridesignere (NID) og NIL.
NIL støttet basen også i 2013 med kr 5 000.
designbasen.no

NILs NETTSIDER
NILs nettsider skal gjøre NILere mer tilgjengelig
for presse, medier og kunder. Pr. 31. desember
var det lagt inn 933 portfolioprosjekter i
søkebasen. Nyheter sakset fra den digitale
pressen er lagt ut jevnlig. Markedsplassen
fungerer for kjøp og salg av varer og tjenester.
Nettsiden har også en nyttig kalender med
annonsering av møter, messer, kurs, frister for
konkurranser med mer. Her ligger også oversikt
over lokalgrupper med styrer, møter, kurs og
andre relevante hendelser.
www.nil.no

BIBLIOTEKET
NIL-medlemmer har tilgang til NALs
bibliotek og databasen Arkdok via passord.
BIBLIOTEKET HAR:
→→En stor tidsskriftsamling med norske,
nordiske og internasjonale tidsskrifter
→→En aktuell boksamling
→→En egen Miljøsamling
– bøker om bærekraft
→→En egen samling bøker om universell
utforming i arkitektur og planlegging
→→En liten video- og dvd-samling
→→NILs støtte til NAL-biblioteket i 2013
var på kr 40 000
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Biblioteket
Foto→ Halvor Bodin

FACEBOOK
NIL har også egen Facebookside hvor
arrangementer, kurs, månedens produkt
og prosjekter legges ut og nyttige lenker deles.
facebook.com/NILsiden

Samarbeidsprosjektet
Norges Arkitekter
Samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter er
det viktigste og mest ressurs- og tidkrevende
arbeidet som har vært utført i NILs regi
i 2013. President i styret har sammen med
styrelederne/presidentene i AFAG, NAL
og NLA lagt ned svært mye tid og ressurser
for å komme i mål med prosessen innenfor
de satte tidsrammer.
Arbeidsgrupper har bistått med
grunnlagsmateriell i prosessen. Det har vært
gjennomført en demokratisk prosess med
informasjon, dialogmøter, høringer og mulighet
for alle til å bli hørt via en «epostboks for
spørsmål og innspill».
I mai ble et prospekt gjort tilgjengelig,
i desember en midtveisrapport og 3. mars
ble sluttrapporten distribuert digitalt.
Trykket versjon av sluttrapporten ble sendt
medlemmene i god tid før landsmøtet 29. mars.
Sluttrapporten danner grunnlaget for
behandling og avstemning om Norges
Arkitekter på landsmøtet og i uravstemning
i august/september 2014.

HVORFOR NORGES ARKITEKTER?
Gjennom etableringen av Norges Arkitekter blir
medlemmene og profesjonen bedre rustet
til å møte fremtidens utfordringer.
På tvers av tradisjonelle skillelinjer,
får alle arkitekter en sterk organisasjon som vil
arbeide for felles faglige, sosiale og økonomiske
interesser for medlemmene. Spørsmål
som omhandler arkitektur i vid forstand, og
arkitekters vilkår, skal behandles under ett og
i sammenheng med hverandre. Begge spørsmål
er like viktige og kan ikke adskilles.
Alle spørsmål relatert til arkitektur skal
behandles etter felles målsetninger og
strategier. På denne måten blir det lettere
å velge felles prioriteringer og fokusere på
spesifikke mål. Norges Arkitekter skal
tilby en bredere plattform for debatt,
med en klar agenda.
Last ned hele sluttrapporten
på nil.no

Komitéarbeid
Leder i utdanningskomiteen,
Elisabeth Paus
Foto→ Stein Arne Andreassen

UTDANNINGSKOMITEEN

→→Elisabeth Paus, iArk AS (leder)
→→Eli-Kristin Eide, førsteamanuensis ved
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
→→Benedicte Arentz, Anyplace AS
(visepresident i NIL)
→→Petter Abrahamsen, Riss AS
→→Nina M Lind-Solstad,
Østfold fylkeskommune
→→Terje Hope, professor i møbeldesign
ved Kunsthøgskolen i Oslo
→→Cathrine Holst, Zinc AS

Utdanningskomiteen har hatt ett møte i
2013, 21. oktober. Der ble hovedsakelig
samarbeidsprosjektet Norges Arkitekter
diskutert. Komiteen har fått i oppdrag av styret
å se på hvilke kurs medlemmene ønsker
– og hvordan disse skal organiseres
og gjennomføres.
Leder deltok på dialogmøte
om Norges Arkitekter.

MANDAT:
NILs utdanningskomité skal bidra til at det
utdannes et tilstrekkelig antall interiørarkitekter
og møbeldesignere på et anerkjent Masternivå
i Norge. Komiteen skal sammen med
opptakskomiteen vurdere kriterier for opptak
i NIL og legge en strategi for faggruppenes
etter- og videreutdanningskurs.
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Komitéarbeid
Ny leder i opptakskomiteen,
Linda Lien
Foto→ privat

OPPTAKSKOMITEEN

→→Bente Opdal, Romlaboratoriet AS
(leder til januar 2014)
→→Linda Lien, Lien Design
(leder fra januar 2014)
→→Hanne Margrethe Hjermann iArk AS
→→Ingrid Løvstad,
Kristin Jarmund Arkitekter AS
Opptakskomiteen har gjennomført to opptak,
i juni og november (januar). Det kom inn 21
søknader på særskilt grunnlag, hvorav 14
ble tatt opp som medlemmer i NIL.
Ny leder deltok på dialogmøte
om Norges Arkitekter.
MANDAT:
NILs opptakskomité behandler søknader om
medlemskap på særskilt grunnlag. Søknader
behandles to ganger i året med søknadsfrist
1. mai og 1. november. Frist for tilbakemelding
til søkere er 15. juni og 15. desember. Søkere
som ikke får innvilget medlemskap skal
motta en begrunnet tilbakemelding basert på
ECIAs kriterier. Opptakskomiteens avgjørelse
begrunnes skriftlig. Hvis en søknad avslås har
søkeren rett til å kreve saken forelagt styret til
endelig avgjørelse. Skriftlig klage må innleveres
innen 3 uker etter mottatt skriftlig avslag.

Leder
i konkurransekomiteen
Elin Bashevkin
Foto→ Privat

KONKURRANSEKOMITEEN

→→Elin Bashevkin, Cadi AS (leder)
→→Anne Berentsen, Berentsen
interiørarkitekter AS – biark

Daglig leder og leder i konkurransekomiteen var
tilstede på Næringslivets forum for offentlige
anskaffelser 4. september. Et viktig sted å
følge med på hva som skjer. Mange relevante
problemstillinger diskuteres og viktige
kontakter etableres.
NIL-ÅRET 2013 NILs ÅRSMELDING 8

Leder i profesjonskomiteen,
Hanne Arvik
Foto→ Linn Anna Bjørk

PROFESJONSKOMITEEN

→→Hanne Arvik Metropolis, (leder)
→→Runa Klock, Frøystad + Klock
→→Sara Cavalheiro, Cadi AS
→→Trond Ramsøskar, Trond Ramsøskar AS
Hanne Arvik og Elisabeth Paus har også i 2013
representert NIL i Arkitektbedriftenes utvikling
av en digital Ytelsesbeskrivelse Arkitektfaglig
ytelsesbeskrivelse. Den ble ikke ferdig i 2013.
Profesjonskomiteen med Ellen Ledsten i
spissen har i samarbeid med DL utviklet en
mal for hvordan små og middels kontorer
kan ivareta krav til kvalitetssikring. Malen
er lagt ut på NILs nettsider med en rekke
lenker til aktuelle lover, forskrifter, regler,
informasjonssider, maler osv.
Leder deltok på dialogmøte
om Norges Arkitekter.
MANDAT:
Profesjonskomiteen skal gjennom innspill og
høringsuttalelser bidra til at medlemmenes
faglige interesser ivaretas ved utvikling av nye
lover og regler. Komiteen skal medvirke til at det
utarbeides informasjon, kurs og systemer som
sikrer høy kvalitet i fagutøvelsen.

Medlemmene av gruppen har fulgt deler av
konkurransemarkedet utfra omforent fordeling.
Grovt delt som: Privatmarkedsvilkår fra
Trondheim/offentlige anskaffelser fra Oslo.
Vi ser at det er en stegvis forbedring
av IARKs egne beskrivelser som legges ut
til konkurranser, etter som kunnskapen og
forståelsen for regelverket og intensjonene i
lovverket forbedrer seg.
Når det gjelder situasjonen for IARK i
offentlige anskaffelser utlyst på Doffin, så er
situasjonen uten forbedring. Det har faktisk
vært en nedgang i utlysninger av rene IARKoppdrag. Det er omtrent status quo i utlysninger
hvor IARK er en underleverandør til ARK, men
hvor dette etterspørres spesielt.
Medlemmene konsulteres innimellom,
men lite, vedrørende evt. klagehåndtering/
vurderinger. Det er også arkitekter som
kontakter oss for å avklare situasjoner

Leder i etisk komité
Hege Roksand
Foto→ Privat

ETISK KOMITÉ

→→Hege Roksand (leder)
→→Erling Revheim, Signature Design
→→Kirsti Skulberg, Kirsti Skulberg AS
Etisk komite har behandlet følgende sak:
Høsten 2013 ang. innmeldt spørsmål om
Partneravtale tilbudt NILs medlemmer
av Italian House.
Tilstede var DL, Kirsti Skulberg,
Hege Roksand og Erling Revheim (på tlf.).
Konklusjonen, som er mailet til medlemmet
som meldte inn saken, er at vi ikke har mandat
til å reagere mot Italian House, da de ikke er
medlemmer hos oss. Vi ble enige om å minne
medlemmer på våre etiske retningslinjer.
Nyhetsbrev med fokus på NILs etiske regler
ble sendt alle medlemmer i NIL.
Leder deltok på dialogmøte
om Norges Arkitekter.
MANDAT:
Etisk komite skal behandler saker som
omhandler tvister medlemmer i mellom og hvor
medlemmer bryter NILs etiske regler. Komiteen
skal bidra til at NILs etiske regler er oppdaterte
og kjent for NILs medlemmer.

hvor IARK i fellestilbud er blitt tilbudt til
spottpris. (Jfr. 50 000 fastpris for 5 000 m2
interiørprosjektering.)
I tillegg har vi blitt konsultert av byggherrer
som har stilt spørsmål om hva som kan
være rimelige konkurransevilkår i diverse
typer konkurranser.
Leder deltok på dialogmøte
om Norges Arkitekter.
MANDAT:
Konkurransekomiteen har som mål å arbeide for
at interiørarkitektur etterspørres i utlysninger av
offentlige og private konkurranser. De skal jobbe
for å få bedre utlysningstekster og et høyere
presisjonsnivå i beskrivelser av og bedømming
av tildelingskriterier.

Øvrig virksomhet
MYNDIGHETSKONTAKT
Gjennom året har NIL hatt en rekke møter
for å informere om interiørarkitektenes og
møbeldesignernes kompetanse, for å søke
samarbeid og for å gjøre oss mer synlige
for omverdenen.
→→HØRING PÅ STORTINGET –
UTENRIKSKOMITEEN
NIL ble invitert til å delta på høring om
Meld. St. 19 (2012–2013). Regjeringens
internasjonale kulturinnsats. DL laget et
felles skriv med Norsk Industri/Interiør og
møbler, men på selve høringen opptrådte
vi hver for oss. DL deltok alene (dagen
etter landsmøtet). Viktigste innspill:
→→NIL ønsker en overordnet
designstrategi
→→For at utlendinger skal bli kjent
med norsk design må norske
signalprosjekter være innredet med
norsk designede møbler/inventar
(konkurranser)
→→NIL ønsker at man også kan
eksportere norsk design digitalt
– ikke bare prototyper

ØVRIGE AKTIVITETER
RELATERT TIL
VIRKSOMHETSPLAN
FOR 2013
SYNLIGGJØRING
AV FAGET OG FAGGRUPPEN
1. Nettstedet for innlegging av
årbokprosjekter er ytterligere
forbedret og innlegging skjer nå i to
trinn, slik at de som ikke blir antatt
ikke må legge ned så mye arbeid.
Det er brukt tid og ressurser på
oppdatering av layout, men det står
en del igjen mht. brukervennlighet.
2. Nettsiden er et viktig
profileringsredskap overfor
potensielle kunder, media
og andre interessenter.
Pr. 31. desember 2013 var det lagt
inn 933 portfolioprosjekter,
en økning på 92 i 2013.
Antall besøkende på siden ligger
på samme nivå som i fjor, men har
en økning i nye besøkende.

→→NIL mener at det ikke er optimalt
å legge 100% Norway til London med
samme kurator 10 år på rad. Vi ønsker
oss Milano og nytt blod!
→→NIL ønsker at statlige institusjoner
i større grad må involvere
interesseorganisasjonene i sitt
utadrettede arbeid.
→→SVAR PÅ NALS KRONIKK I DN
6. MAI V/PRESIDENT KIM SKAARA
OM BOLIGUTVIKLING OG KVALITET
Siv skrev et tilsvar som ble noe forkortet
– trykket 23. mai.
→→MØTE MED STATSBYGG
DL hadde møte med Rita Willadsen og
de som jobber med BIM for å forberede
Fagdagen. Konstruktivt møte som kan gi
nye samarbeidsrelasjoner og styrke
int.arks posisjon i Statsbygg.
→→MØTE MED DEPARTEMENTENES
SERVICESENTER (CHARLOTTE
WINDEL STANG)
Charlotte er arkitekt ansatt for å ivareta
møbelvalg i statlige innkjøp. Hun ønsker

3. Daglig leder og adm. sekretær bruker
en del tid på å holde facebooksiden
i gang. Møter og kurs legges ut
og interessante lenker deles.
Forsidebildet endres jevnlig og
presenterer ett prosjekt i årboken.
Månedens produkt legges også ut
på facebooksiden, og er sammen
med prosjektene det som
tiltrekker flest lesere.
UTDANNINGSSPØRSMÅL
NIL har plass som observatør i Profesjonsrådet
for Arkitektur og landskapsarkitektur hvor
det tidligere ikke har deltatt noen fra
interiørarkitekturfaget, fordi interiørarkitektur
går under Profesjonsrådet for Design.
Der er vi også observatører.
Arbeid for flere masterplasser
Det har lenge vært arbeidet med departementet
for flere masterplasser, fordi søknadsmassen er
enormt stor, fra hele verden. Og fordi vi og våre
studenter vet at dette er en 5-årig utdannelse,
og at vi derfor må kunne tilby alle «våre» med

å få til en møbelkonkurranse i samarbeid
med NIL. DL og Jahn Aamodt hadde møte
sammen med henne om priser, rettigheter
og konkurranseoppsett.
→→BREV TIL NÆRINGSDEPARTEMENTET
OM SAMMENSLÅING AV NORSK
DESIGNRÅD OG NORSK FORM
NIL har sammen med Grafill,
NID og NFI skrevet et brev til
departementet hvor vi ønsker at også
aktørene er med i styret av den nye
organisasjonen, slik at samarbeidet
mellom institusjonen og utøverne blir
formalisert. Brevet ble også sendt til
redaksjonen i DN, men ble ikke akseptert.
→→NÆRINGSLIVETS FORUM FOR
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Daglig leder og leder i
konkurransekomiteen var tilstede på
forumet 4. september. Et viktig sted
å følge med på hva som skjer. Mange
relevante problemstillinger diskuteres
og viktige kontakter etableres.

en god bacheloreksamen plass videre.
Samtidig ønsker vi eksterne søkere inn,
dette gir godt miljø og god utvikling!
KHiB
Det er svært positivt at KHiB har fått 15 nye
masterplasser. Halvparten av disse vil tilfalle
Avd. for Design, noe som igjen vil si at
Møbel- og romdesign/interiørarkitektur
vil få ca. 4 plasser til.
Til nå, dvs. før de nye masterplassene ble
tildelt, har KHiB ved fagområdet Møbel- og
romdesign/interiørarkitektur 12 studenter på
hvert trinn i bachelorstudiet, og 10–12 i hvert
trinn på masterstudiet.
KHiB holder nå på å søke om status som
vitenskapelig høyskole. Dette er en interessant
og viktig prosess, som bl.a. medfører at våre
stipendiater får en Phd grad.
KHiO
I Oslo ved KHiO er det 8 masterplasser pr. år.
Det foregår en diskusjon mellom AHO
og KHiO om masterplasser.
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NORSK MØBELDESIGN
OG MØBELDESIGNERE
NIL hadde i januar/februar 2013 møter med
møbeldesignere i Oslo og Bergen for å avdekke
utfordringer faggruppen står overfor,
spesielt i etableringsfasen.
Et mål er at norske signalbygg skal
være innredet med norsk design. Et tiltak
som allerede er startet opp, er Månedens
produkt – hvor vi gjennom nyhetsbrev og
NILs facebookside, sprer informasjon om
nye produkter medlemmer står bak. Dette
oppslaget får stor oppmerksomhet og god
spredning. På bakgrunn av dette arbeidet
er det etablert en egen møbelgruppe.

KURS/SEMINAR
→→Seminar 25. februar i Oslo:
Etablering for kunstnere og designere.
I samarbeid med prosjektet
Entrepenørskap i kunst og design,
drevet av KHiO: Ca. 110 deltakere.
→→Seminar i fargesetting i Oslo
med 14 deltakere.
Det ble i 2013 satt opp flere kurs
som dessverre ble avlyst pga. for få påmeldte:
→→Prissetting ved økonom
Siw Ødegaard
→→Rettigheter og kontrakter
ved advokat Trude Mohn King
→→Seminar om fargesetting
ved Int.ark. Grete Smedal
→→PBL ved Siv. ing.
Anders Digernes, Sweco
→→Skriveteknikk/tekstforming
ved redaktør Ole Rikard Høisæther
NAL-kurs med invitasjon til NILere
→→November: Nye arbeidsmåter
krever nye kontorløsninger
→→Utsendt desember:
Lederutviklingsprogram
med oppstart i februar

INTERNASJONAL
VIRKSOMHET

THE EUROPEAN COUNCIL OF INTERIOR
ARCHITECTS (ECIA)
NILs visepresident Benedicte Arentz er
representant i ECIA, og deltok på det årlige
møtet i Amsterdam. Hovedpunktet på agendaen
var oppdatering og signering av European
Charter of Interior Architecture Training som
beskriver hva ECIA mener skal kreves for å bli
godkjent som profesjonell interiørarkitekt av
organisasjonene som er tilsluttet ECIA.
Årets ECIA møte ble lagt til Amsterdam
i forbindelse med Inamsterdam World
Interiors Event 2013, en kongress som gikk
over tre dager og hadde besøkende fra
32 land. Nøkkeltemaer var utviklingen av
interiørprofesjonen (utdanning, identitet og
organisasjon), og betydningen interiørarkitektur
har i samfunnet både sosialt og kulturelt, med
tanke på bærekraft og gjenbruk, arv og sosialt
ansvar. Det var en møteplass for deling av
erfaringer og debattene gikk åpent, på kryss av
nasjonalitet. BNI, den hollandske foreningen for
Interiørarkitekter initierte arrangementet og var
den første internasjonale kongressen organisert
av og for vår faggruppe. Kongressen dekket et
bredt spekter av temaer innen interiørarkitektur.

NILs TUR
TIL MILANOMESSEN
12.–14. APRIL

GULVBONANZA
NIL arrangerte i oktober fagmøte i samarbeid
med IFI 30: Gulvbonanza. Ca. 50 tilstede.
Arrangementet ble holdt på Kuben
videregående skole og yrkesfaglige senter,
en topp moderne og arkitektonisk
spennende skole.
Det var mange interessante foredrag:
→→Interiørarkitekten som konseptutvikler
og gulvet som byggestein
→→En byggherre, flere leietagere,
eller en leietager og flere byggherrer
→→Kuben – 42 300 m2 med
gjennomtenkte løsninger.
Om materialer og farger i forhold til
estetikk, drift og vedlikehold.
→→Gulv og akustikk
→→Gulv som minsker trinn og trommelyd
→→Den gode beskrivelsen
v/ekspertpanel fra gulvbransjen
→→Sjekklister for å sikre at gulvet
som legges blir i hht. byggherre
og beskrivers intensjon
NIL-ÅRET 2013 NILs ÅRSMELDING 10

For første gang på lenge arrangerte NIL
studietur til Milano under den årlige
Salone del Mobile-eventen.
Til sammen reiste en gruppe
på 11 interiørarkitekter til den andre siden
av Alpene for å la seg inspirere. Turen
startet med å besøke Salone Satelite som
er paviljongen der en får se prototyper fra
studenter og nyetablerte designere som ennå
ikke har store produsenter bak seg. Her var
også Norge godt representert med bl.a.
Morten & Jonas og Caroline Olsson.
Andre ting som imponerte stort var lampene
Beyond Object av Poetic Lab og Studio Shikai.
Morten & Jonas på sin stand

Beyond Object av Poetic Lab og Studio Shikai

Caroline Olsson sin Pencil Light

DESIGNERS SATURDAY
7. og 8. september

DESIGNERS
SATURDAY AWARD
BEST INTERIOR
På KHiO var også utstillingen av Best Interior,
også laget av Runa og Marte. Det var en
samlokalisering av Best Interior og Student
award. Neste gang bør man vurdere å få
studenter på KHiO til å ta presentasjon
av prosjektene som et eget oppdrag.
Se vinnere og jurybegrunnelser
på designerssaturday.no

STAND PÅ
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO
Kunsthøgskolen i Oslo var nytt stoppested på
Designers Saturday. NIL hadde stand laget av
Runa Klock og Marte Frøystad. Salget av bøker
gikk bra. Kr 100 pr bok. Vi solgte for kr 4 100=
41 bøker, traff flere potensielle annonsører
for årboken og fikk den distribuert til mange
ulike grupper. Restene ble godt mottatt
av lærerne på skolen!

MARGARINFABRIKKEN BARNEHAGE, Oslo. Katharina Styren,
interiørarkitekt MNIL, NAV AS Arkitekter

MELKERAMPA, Mathallen, Oslo. Vigdis Apeland Bergh, interiørarkitekt MNIL, INNE Design

Prisvinnere Best Interior, INNE Design

QUALITY HOTEL EXPO, Fornebu. Nikolai Butenschøn,
interiørarkitekt MNIL, Haptic Architects AS

Prisvinnere Student Project 1. pris: Philipp von Hase med Trialog.
2. pris gikk til Kristian Aarseth & Jo Kornerliussen med Befriend.
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Stipendtildelinger
NIL-STIPEND 2013
Styret har behandlet 5 søknader på til sammen
kr 169 000. Tre prosjekter ble tildelt midler
på til sammen kr 93 000.
Marte Frøystad,
design av utstillingen On Time på DogA
Ellen Klingenberg, bokprosjekt
Oslogruppen i NIL, OÅH

10 000
40 000
43 000

ANNE ALNÆSPRISEN
Seks aktuelle masterkandidater ble vurdert.
Juryen, NILs styre utpekte Eva De Moor med
prosjektet Out of the Blue til vinner av årets
Anne Alnæspris på kr 15 000.

Se hele prosjektet
til Eva De Moor
på hennes webside:
cargocollective.com/evademoor

Høyblokka. Høyhus, opprinnelig i 12 etasjer, inneholdt tidligere statsministerens kontor og Justisdepartementet. Ferdigstilt i 1958
etter arkitekt Erling Viksjøs (1910–1971) tegninger, som også tegnet Y-blokken. Det sosialdemokratiske likhetsidealet kommer til
uttrykk i vindusfasadenes ensartete repeterende mønster. Samtidig er H-blokken et bilde på nasjonens voksende selvbilde og makt
og et av Oslos første høyhus. Bygningen fikk store skader 22. juli 2011 og er i dag et tomt skall. Eies og forvaltes av Statsbygg.

OSLO ÅPNE HUS 2013
Arrangementet eies av OAF, NIL
(ved Oslogruppen), NLA og Statsbygg.
Oslo Åpne Hus 21. og 22. september 2013 ble
en stor suksess med 22 000 besøkende.
Programmet var veldig interessant og bød på
mange nyheter og tilleggsaktiviteter. Høyblokka
skapte ekstra stor oppmerksomhet (6 000
besøkende + 4 000 i R4). Problem med
kødannelse på over en time på noen prosjekter.
ANLEGG/PROGRAM
Totalt 107 poster sto på programmet, men av
disse var noen inkludert i hverandre (f.eks.
bygning med hage) og andre var aktiviteter
(f.eks. hesteoppvisning og konsert) som skulle
foregå i de åpne anleggene. Totalt dreier det
seg om 83 helt unike fysiske anlegg med
selvstendig adresse/oppmøtested.
Vi fikk mye ros for programmet. Åpningen av
Høyblokka skapte veldig mye oppmerksomhet
i offentligheten og i media.
NIL-ÅRET 2013 NILs ÅRSMELDING 12

Juryens begrunnelse
Eva De Moors prosjekt Out of the Blue er et inspirerende
prosjekt som viser hvor viktig farger er i utøvelsen av faget
interiørarkitektur. Problemstillingene demonstrerer nytenking,
blant annet bringer hun mennesker inn og gir dem farge.
Fargenes funksjoner er grundig analysert og løsningene er av
høy estetisk kvalitet. Juryen håper at prisen vil bidra til at Eva
De Moor fordyper seg ytterligere i temaet, eksperimenterer
videre og benytter sin gode formidlingsevne til å gi omverden
økt innsikt.

STATENS KUNSTNERSTIPEND
Stipendkomité for behandling av Statens
kunstnerstipend
→→Linge Hansen (leder)
→→Anne Berentsen
→→Espen Arnesen
→→Trond Ramsøskar (vara)
Stipendkomitéen behandler og innstiller
søknader fra interiørarkitekter og
møbeldesignere til Statens kunstnerstipend.
Kulturrådets komité behandler innstillingene
og avgjør hvem av stipendkomiteens
innstillinger som kommer i betraktning.
I 2013 ble interiørarkitekt MNIL Teresa Lefsaker
Brenne tildelt kr 60 000 i diversestipend
og kr 60 000 i arbeidsstipend.

Organisering

LANDSMØTE
VALGKOMITÉ

Medlemmer
Representanter for lokalgruppene (9 stk.)
Representanter for studentene
Representanter for komiteene
Styret

STYRET
KOMITEER

NILs FORMÅL
Foreningens formål er å samle norske
interiørarkitekter og møbeldesignere
for å ivareta felles faglige interesser
og bidra til et høyt kvalitetsnivå innen
norsk interiørarkitektur og møbeldesign.

President
Siv Senneset

Visepresident
Benedicte Arentz

OPPTAKSKOMITÉ

UTDANNINGSKOMITÉ

ETISK
KOMITÉ

PROFESJONSKOMITÉ

KONKURRANSEKOMITÉ

REDAKSJONSKOMITÉ

DAGLIG LEDER

STIPENDKOMITÉ

Styremedlem
Sonja Solstrand

Styremedlem
Jahn Aamodt

Styremedlem
Terese Simonsen

Varamedlem
Petter Giske

Daglig leder til oktober 2013
Ida Festervoll

Styret på landsmøtet 2013. Foto→ Ida Festervoll

STYRET 2013

President→ Siv Senneset, Oslogruppen
Visepresident→ Benedicte Arentz, Oslogruppen
Styremedlem→ Terese Simonsen,
Nord-Norgegruppen
Styremedlem→ Jahn Aamodt,
Telemark/Vestfoldgruppen
Styremedlem→ Turid Solbakken,
Trøndelaggruppen (trakk seg fra styret
januar 2014)
Varamedlem→ Petter Giske, Rogalandgruppen
(styremedlem fra januar 2014)

Daglig leder fra oktober 2013
Mona Lise Lien

VALGKOMITÉ
→→Astrid Nordmark Dahl, Trøndelaggruppen
→→Mette Heimtun, Vestfold/
Telemarkgruppen
→→Trond Ramsøskar, Oslogruppen

NILs ADMINISTRASJON
Daglig leder Mona Lise Lien.

ÆRESMEDLEMMER

NIL har fire æresmedlemmer: Aud Dalseg,
Aase Lørup Jørgensen, Bjørn A. Larsen
og Solveig Lønne Christiansen.
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LANDSMØTE
Landsmøtet er foreningens øverste ledelse.
Landsmøtet i 2013 ble avholdt i Oslo 26.
og 27. april med 31 medlemmer tilstede
og 109 godkjente fullmakter. Totalt 142
stemmeberettigede. Fagarrangementet besto
av mange interessante foredrag med tema:
Fremtidens hverdag og ca. 80 deltakere.

Olav Thon på landsmøtet

NILs Fagdag. Foto→ Siv Seneset

Landsmøtet. Foto→ Siv Seneset

NILs LOKALGRUPPER
Aktivitet i lokalgruppene er en viktig del
av arbeidet med å synliggjøre faget og
faggruppene. Det er også det viktigste
virkemiddel for å rekruttere og beholde
medlemmer. Lokalgruppelederne møtes minst
en gang i året. I 2013 møttes alle i forbindelse
med landsmøtet.

Lokalgrupper arrangerer egne møter,
møter i samarbeid med lokale
arkitektforeningene og i samarbeid med
leverandører. Omvisninger i bygg hvor kolleger
har vært ansvarlig for interiørarkitekturen,
er en mye brukt møteform. Årsmeldinger
fra lokalgruppene behandles
på NILs Landsmøte.
LOKALGRUPPER/
LOKALGRUPPELEDERE

AGDERGRUPPEN
Katrine W. Arnesen

BERGENSGRUPPEN
Ingebjørg Berg Holm

HEDMARK/
OPPLANDGRUPPEN
Elisabet Løvold

MØREGRUPPEN
Aslaug Marit Øyehaug

OSLOGRUPPEN
Kathrine L. Wangsmo

ROGALANDGRUPPEN
Petter Giske

TRØNDELAGGRUPPEN
Kristin Sæterhaug

VESTFOLD/
TELEMARKGRUPPEN
Mette Heimtun

NORD-NORGEGRUPPEN
Stine Leivseth

Studentrepresentant
Sarah Leszinski,
Kunst- og designhøgskolen
i Bergen (KHiB)

STUDENTREPRESENTANT
President har presentert NIL
på Norges Kreative Høyskole i Oslo.
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Medlemsutvikling i NIL
Totalt antall medlemmer
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År 2003–2013
Nye lokaler i Josefines gate 32

MEDLEMSOVERSIKT

MEDLEMSKAP
Totalt antall
Ordinære medlemmer
Pensjonistmedlemmer
Studentmedlemmer og
1. år etter mastereksamen

2012
574
437
67
70

2013
569
408
83
78

Medlemmer strykes ved manglende betaling
og studentmedlemmer som ikke fortsetter
på masterstudiet strykes også.
117 medlemmer i NIL er også
medlemmer i AFAG.

REPRESENTASJON I STYRER, RÅD OG UTVALG
SILJE BENEDIKTE BLIX MORTENSEN
Lyskulturs styre (til april 2013)
BENEDICTE ARENTZ				
Profesjonsråd for designutdanninger
ELISABETH PAUS				
Profesjonsråd for arkitektur				og landskapsarkitekturutdanninger
NINA HÆG/ELLEN LEDSTEN		
Redaksjonsmedarbeider Arkitektur N
KAJA K. GEIRAN/MALIN SKJELLAND ERIKSEN Redaksjonsmedarbeider i Arkitektnytt
ASLAUG MARIT ØYEHAUG				
Stiftelsen Kulturkvartalet Ålesund
BENTE IRMINGER 				
Stiftelsen Arkitekturmuseet
LINDA EVENSEN				
Designers Saturday
KATRINE L. WANGSMO				
Oslo Åpne Hus
INGUNN B. EKEBERG				
Styret i Mobelfakta.no
IDA FESTERVOLL/MONA LISE LIEN		
Prosjektet Entrepenørskap i kunst og design, 		
				
(prosjektleder Siren Tjøtta, KHiO)
KAREN CHRISTIE BJØNNÆSS		
Kulturrådets stipendkomité
TERESE SIMONSEN				
Interimstyret til NODA

SIV SENNESET
President

PETTER GISKE
Styremedlem

BENEDICTE ARENTZ
Visepresident

JAHN AAMODT
Styremedlem

TERESE SIMONSEN
Styremedlem

MONA LISE LIEN
Daglig leder
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Norske
interiørarkitekters
og møbeldesigneres
landsforening
ÅRSMELDING
2013

Adresse→ NIL
Josefines gate 34, 0351 Oslo
Telefon→ 23 33 24 64
E-mail→ nil@nil.no
Web→ www.nil.no
Facebook.com/NILsiden
Bestilling av årbok→
http://goo.gl/I75vC

