Til Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet
Oslo, 25.02.2021

Innspill til internasjonal strategi for kulturpolitikk /arkitektur og design
Om NIL
Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) representerer interiørarkitekter og
møbeldesignere med masterkompetanse.
Foreningen ble stiftet i mai 1945, og vi har i dag ca. 700 medlemmer og 9 lokalgrupper. Bare
medlemmer av NIL kan benytte MNIL i sin tittel.
NIL ivaretar medlemmenes faglige og juridiske interesser og arbeider for å styrke fagene og
profesjonens synlighet.
MNIL tar utgangspunkt i den menneskelige skalaen, er bindeledd og formidler mellom bruker og
byggeprosess - og jobber innenfra og ut med arkitektur.

________________

Interiørarkitekter og møbeldesignere forholder seg til internasjonale strømninger,
utviklingstendenser og rammevilkår på samme måte som andre faggrupper i vår digitale verden. NIL
er medlem av European Council of Interior Architects (ECIA).
Når det gjelder interiørarkitekter, er det for få masterplasser på de statsfinansierte studiestedene i
dag; Kunsthøgskolen i Oslo /Design og Universitetet i Bergen/Kunst, Musikk og Design. Dette
resulterer i at det er et underskudd i det norske markedet interiørarkitekter med masterkompetanse
– og fagutøverne trenger i utgangspunktet ikke å bevege seg utenfor Norge for å ha nok oppdrag.
Når det gjelder møbeldesignerne stiller saken seg annerledes – og vi opplever at de jobber med
produsenter både her hjemme og utenfor Norges grenser.
Samarbeidsrådet for møbel og interiør (SMI)
NIL anser det som nødvendig å inngå i en større sammenheng for å kunne bidra til å øke mulighetene
for møbeldesignerne internasjonalt. En slik sammenheng har vi funnet i Samarbeidsrådet for møbel
og interiør (SMI) hvor NIL har vært deltakende siden oppstarten i januar 2016.
SMI er i dag et etablert samarbeidsforum hvor alt fra designere til produsenter, virkemiddelapparat,
faginteresseorganisasjoner og andre samarbeider om å informere om designens rolle og muligheter.
Det unike med SMI er at alle parter blir hørt og respektert på lik linje – om man er en frittstående
designer eller representerer en stor industriell aktør.
Det er NILs ønske at SMI får tilført nødvendige ressurser, administrativt og økonomisk, slik at
samarbeidsforumet kan styrkes, utvikles – og bli en aktiv og interessant bidragsyter til
Utenriksdepartementets og Kulturdepartementets internasjonale satsning.
SMI har deltakere fra hele næringskjeden og vi trenger langsiktighet for å kunne knytte til oss de
beste aktørene i alle ledd, slik at vi kan fremstå profesjonelt, moderne og fremtidsrettet i våre
satsninger - og for å bidra til å bygge merkevaren Norge på best mulig måte.
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SMI har utviklet et årshjul med internasjonale arenaer som medlemmene i samarbeidsforumet
mener er mest aktuelle, da disse stedene er de fysiske arenaene norsk design allerede er godt
etablert og fortsatt bør være til stede på. For å kunne jobbe langsiktig og realisere planene, er det
nødvendig å ha en trygg økonomisk ramme å jobbe innenfor.
Dessverre har vi ikke lyktes i å lage et samlet innspill fra SMI innen fristen 28. februar, NIL sender inn
det ovennevnte som ble fremlagt i innspillsmøtet 17. februar.

Med vennlig hilsen
Norske interiørarkitekters og
møbeldesigneres landsforening
Mona Lise Lien
Daglig leder
971 76 230
mona.lise.lien@nil.no
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