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EVENTUELL OPPSIGELSE AV TIDSSKRIFTSAVTALEN MED NAL 
NIL (og NLA) har gjennom mange år hatt en tidsskriftsavtale med NAL som regulerer utgivelsen av 
tidsskriftene Arkitektnytt (11 utgivelser pr. år) og Arkitektur N (6 utgivelser pr. år). Tidsskriftsavtalen 
ble siste gang signert i 2013. I juni 2016 sendte NIL et brev med ønske om reforhandling av avtalen. 
NIL har to organisasjonssider til rådighet i hver utgivelse av Arkitektnytt.  

Styret opplever at det har vært en positiv utvikling og fornyelse av tidsskriftene de senere år. 

 
Tall 
NLA og NIL overførte i 2018 tilsammen kr 1 853 718,- til NAL i abonnementsinntekter. 
I tillegg kommer annonseinntektene NAL innkasserer. NAL ønsker ikke å oppgi annonseinntektene. 
Med 11 utgivelser av Arkitektnytt og 6 utgivelser av Arkitektur N pr. år, utgjør dette en betydelig 
inntekt for NAL. Vi kan anta at annonseinntektene er sensitive ifht antall abonnenter og at alle 
arkitekturfagene er mottakere av tidsskriftene. 

NAL betaler honorar til de redaksjonelle medarbeiderne fra NLA og NIL: totalt ca. kr. 290 000,-. 

Abonnementene er pr. i dag obligatoriske for medlemmer i NIL. Studenter og 1. år etter MA er 
unntatt. 
 

Bakgrunn for en eventuell oppsigelse av avtalen 
Administrasjonen i NIL blir ofte kontaktet av medlemmer som ikke ønsker å abonnere på 
tidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N. Mange har meldt seg ut av NIL som følge av de 
obligatoriske abonnementene. Vi ser i økende grad at aktive yrkesutøvere melder seg ut med 
begrunnelse i at de ikke ønsker tidsskriftene. 

 

Forhandling med NAL 
Styret og daglig leder har siden juni 2016 jobbet med reforhandling av tidsskriftsavtalen. I januar 
2019 sendte NLA og NIL et felles forhandlingsbrev til NAL med ønsker om endringer i avtalen: 

1. Abonnement på Arkitektur N blir valgfritt både for ordinære medlemmer og pensjonistmedlemmer. 
 
For å øke sannsynligheten for at pensjonistene vil abonnere, bør abonnementet koste halv pris for 
dem, slik som for studentene – og avtalen inngås direkte med NAL. 
 

2. Medlemmer som er innvilget redusert medlemskontingent av NLA eller NIL, får tilsvarende reduksjon i 
abonnementsprisen (på begge bladene). NIL og NLA overfører det fakturerte beløpet til NAL. 
 

3. Økt andel stoff om landskapsarkitektur og interiørarkitektur til ca. 20 – 25% på hver, til sammen ca. 
50%, arkitektur ca. 50%. Selvsagt med overlapp mellom fagene, men som en rettesnor. 
 

4. NLA og NIL mottar hver et administrasjonsgebyr på kr 100 000,- per år for administrativt arbeid med 
innkreving av abonnementskostnader. Pengene overføres fra NAL i november hvert år. 
 

5. Det bør være større forskjell på pris i løssalg/ikke medlemspris og abonnementspris. Punktet gjelder 
begge tidsskrifter. 



NAL har ikke vist noe ønske om å imøtekomme de fremsatte ønskene – og styret legger saken frem 
for landsmøte for en beslutning om videre håndtering. 

 

Tidsskriftenes betydning og samarbeid med NAL 
Styret ser stor verdi i at NILs medlemmer har ett medlemsblad knyttet til sitt medlemskap, som 
styrker deres kunnskap om faget og nyheter innen arkitektur. Ved å si opp tidsskriftsavtalen vil dette 
få direkte innvirkning på NALs økonomi, noe som igjen vil true bladenes eksistens. Med dette ser 
styret en utfordring i at også samarbeidsklimaet med NAL kan bli dårlig. 

Det er fullt mulig å abonnere på begge bladene uten å være medlem i organisasjonene, men 
antakelig vil mengden interiør- og møbelstoff reduseres hvis ikke abonnementene er obligatoriske 
for medlemmene i NIL. 

 
 
Sak 12/2019 
Forslag til vedtak: 
Landsmøtet ønsker at NIL-medlemmer kan beholde Arkitektnytt som et obligatorisk medlemsblad, 
men at Arkitektur N ikke lenger blir obligatorisk i medlemskapet, ref. punkt 1 i forhandlingsbrevet. 
Styret skal arbeide for å ivareta et godt samarbeidsklima med NAL, men egen økonomi er prioritert. 
Landsmøtet gir styret mandat til å eventuelt si opp tidsskriftsavtalen med NAL med bakgrunn i at NIL 
mister medlemmer som følge av to obligatoriske tidsskrifter. 
 


