
Sak 11  
UTVIDET STUDENTMEDLEMSKAP I NIL 
NIL ønsker å gi interiørarkitekter og møbeldesignere med avlagt bachelorgrad mulighet for utvidet 
studentmedlemskap i inntil 3,5 år: 

1. I perioden fra studenten har avsluttet sin bachelor til de har fått tilstrekkelig yrkeserfaring  
(1 ½ års yrkeserfaring pr. år manglende utdanning) til å søke om NIL-medlemskap på særskilt 
grunnlag med portofolio. 

2. Ved pause i studiene for å opparbeide seg arbeidserfaring i eller mellom BA- og MA-studiet. 
 
Bakgrunn 
Med dagens regelverk i NIL utestenger vi i dag en betydelig andel fagutøvere som ville hatt stor glede 
og nytte av det faglige nettverket NIL tilbyr og som kan bidra til å heve kompetansen deres og gi 
tilgang til relevant praksis, kurs osv.  
Dette innebærer en ekskludering fra NIL og et frafall av dyktige og aktive utøvere. Foreningen har 
behov for å øke sin medlemsmasse for fortsatt å ha tyngde som profesjonenes talerør vis á vis 
myndigheter, samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Ved å tilby et utvidet studentmedlemskap som 
skissert over, øker sannsynligheten for at antallet ordinære medlemmer vil øke over tid. 

• Ikke alle som ønsker det kommer inn på masterstudiet 
Det er stor konkurranse om mastergradsplassene ved Kunsthøgskolen i Oslo og Universitetet 
i Bergen (tidligere Kunst- og designhøgskolen i Bergen).  Interiørarkitekter og møbeldesignere 
konkurrer med søkere fra utlandet og med studenter fra Visuell kommunikasjon og Klær og 
kostyme. Det er for få masterplasser i forhold til antallet som ønsker å ta en MA-grad.   

• Høyskolen Kristiania uteksaminerer inntil 50 studenter med BA-grad i interiørarkitektur pr. 
år  
Skolen er godkjent som høgskole og startet BA-studiet i interiørarkitektur høsten 2013.   
Skolen har fått godkjenning til å utvikle MA-studium i design med 30 plasser, antakelig vil 10 
av disse tilfalle interiørarkitektur med oppstart i 2021.       

 
Sak 11/2019 
Forslag til vedtak: 
NIL innfører utvidet studentmedlemskap i inntil 3,5 år med virkning fra 1. januar 2020, for 
interiørarkitekter og møbeldesignere med avlagt bachelorgrad: 

1. I perioden fra studenten har avsluttet sin bachelor til de har fått tilstrekkelig yrkeserfaring 
(1 ½ års yrkeserfaring pr. år manglende utdanning) til å søke om NIL-medlemskap på særskilt 
grunnlag med portofolio. 

2. Ved pause i studiene for å opparbeide seg arbeidserfaring i eller mellom BA- og MA-studiet. 
 


