
Side 3 

 

Sak 4  

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2018 

 

Sak 4/2019  
Forslag til vedtak:  
Styrets årsmelding for 2018 godkjennes.  

 

   



  
 

Side 1 av 21 
 
 

Sak 4/2019         

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2018 

Innhold         

1. LANDSMØTET 2018……………………………………………………………………………………………..…….…..………….…3 
1.1 Valg 2018……………………………………………………………………………………………………….…….…………….…..3 
1.2 Kontingenter 2019 ………………………………………………………………………………………….….……….…...……3 
1.3 Fagdag 2018…………………………………………………………………………………………………..…..……….…...……4 

 
2. ORGANISASJON…………………………………………………………………………………………………………..……….….……5 

2.1 Styre……………………………………………………………………………………………………………………..…………….….5 
2.2 Administrasjon………………………………………………………………………………………………………………….….…5 
2.3 Komiteer………………………………………………………………………………………………………………..……...….……5 
2.4 Arbeidsgrupper………………………………………………………………………………………………………..….……….…7 
2.5 Representasjon i styrer, råd og utvalg………………………………………………………………………..….….….…8 

 
3. MEDLEMSOVERSIKT……………………………………………………………………………………………………..….….……….8 

3.1 Æresmedlemmer……………………………………………………………………………………….…………..….…….……..9 
3.2 Lokalgrupper, medlemstall og leder i lokalgruppestyre……………………………………………..……..…….9 

 
4. MEDLEMSKAP I ANDRE FORENINGER…………………………………………………………………….………….…….....10 

4.1 Støtte til andre………………………………………………………………………………………………….……………..……10 
 

5. ÅRBOKEN INTERIØR&MØBLER 2018……………………………………………………………………………………….…..10 
5.1 Redaksjonskomité…………………………………………………………………………………………………………….……10 
5.2 Lansering………………………………………………………………………………………………………………………….……10 
5.3 Annonsesalg og inntekter……………………………………………………………………………………………………...10 
5.4 Dokumentasjon av utviklingen i profesjonene og registrering av innholdet i NILs årbøker….…11 
5.5 NILs årbok som profileringsverktøy og distribusjon……………………………………………………………….11 

 
6. STIPENDER…………………………………………………………………………………………………………………………….…….12 

6.1 NIL-stipend 2018………………………………………………………………………………………………………..…….……12 
6.2 Anne Alnæs’ studentpris 2018…………………………………………………………………………………………..…..13 

 
7. MYNDIGHETSKONTAKT………………………………………………………………………………………………………….……13 

7.1 Møter med Statsbygg ……………………………………………………………………………………………………………13 
7.2 Sentral godkjenning……………………………………………………………………………………………………….………14 
7.3 Oslo Kommune…………………………………………………………………………………….………………………….…….14 
 

8. SAMARBEID MED ANDRE…………………………………………………………………………………………………………….15 
8.1 Samarbeid mellom NAL, NIL og NLA………………………….………………………………………………..…………15 
8.2 Samarbeid med AFAG…………… …………………………………….……………………………………………………….15 
8.3 Oslo arkitekturtriennale (OAT)……………………………………..……………………………………………………….15 
8.4 Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI)……………………………………………………..……..15 
8.5 Tverrfaglig samarbeid innen arkitekturfeltet……………………………………………………………….…..……16 
8.6 Arendalsuka 2018………………………………………………………………………………………………………..………..16 

 
9. ØVRIGE AKTIVITETER RELATERT TIL VIRKSOMHETSPLANEN…………………....……………...……..16 

9.1 Synliggjøring av faget og faggruppen…………………………………………………………………………..…..……16 
9.2 Kommunikasjon.……………………………………………………………………………………………..………......…...…18 
9.3 Medlemskap………….…………………………………………………………………………………………….….…..….……18 



  
 

Side 2 av 21 
 
 

9.4 Utdanning / Kurs og arrangementer………………………..……………………………………….…..……..….……18 
9.5 Profesjonalisering……………………………….…………………………………………………………………..…....………18 
9.6 Internasjonal virksomhet…………………………………………………………………………………………..……..……19 

 
10. ADMINISTRATIVT ARBEID…………………………………………………………………………………………………....….20 

10.1 Styremøter……………………………………………………………………………………………….……..…………..…..…20 
10.2 Strategi og handlingsplan…………….………………………………………………………………….…………..……..20 
10.3 Nettsider……………………………………….……………………………………………………………………………...….…20 
10.4 GDPR…………………………………………………………………………………………………………..……………………...20 

 
11. ÅRSREGNSKAP 2018…………………………………………………………………………………………………………………21 

  



  
 

Side 3 av 21 
 
 

Sak 4/2019 NILs årsmelding 2018  

1. LANDSMØTET 2018 

Landsmøtet ble holdt på Clarion Hotel & Congress i Trondheim, 7. april 2018.  

27 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 7 fullmakter.  
Totalt 34 stemmer. 

1.1 Valg 2018 

Styrets sammensetting 2018 – 2019 
President – valgperiode 1 år:  Torunn Petersen  
Styremedlem – valgperiode 2 år: Hans Christian Elverhøi Thomassen – 1 år igjen 
Styremedlem – valgperiode 2 år:         Monica Døhlie Heck – 1 år igjen 
Styremedlem – valgperiode 2 år: Fredrik Torsteinsen  
Styremedlem – valgperiode 2 år: Lene Pettersen Utbjoe  
Varamedlem – valgperiode 1 år: Susan Klein-Holmen  

Nye komitémedlemmer 
Profesjonskomiteen  
Bjørg Eva Røssaak  
 
Revisor 2018 
Gjenvalg av revisor fra BDO AS.  

Valgkomité 2018 – 2019 
Mette Heimtun   - Vestfold/Telemarkgruppen 
Siv Senneset   - Agdergruppen 
Benedicte Arentz - Oslogruppen 
Terese Simonsen - Nord-Norgegruppen 
 
 
1.2 Kontingenter 2019  
Opprettholdes på samme nivå som 2018 

Ordinære medlemmer   3 390 

Medlemmer som også er medlem i AFAG   2 740 

Pensjonister   520 

Studenter   320 

Første år etter mastereksamen 320 

Andre år etter mastereksamen                                                                                                                         2 040 

Andre år etter mastereksamen som også er medlem i AFAG                                                                     1 390 

 
I tillegg kommer obligatorisk abonnement på Arkitektnytt og Arkitektur N 



  
 

Side 4 av 21 
 
 

Pris tidsskrifter for alle (studenter og 1. år etter mastereksamen har ikke 
obligatorisk abonnement) 

 

Arkitektnytt  686 

Arkitektur N  920 

Lokalgruppekontingent: Oslo (kr 200), Vestfold/Telemark (kr 200), Bergen (kr 200) og Møregruppen (kr 
200) og GIG (kr 500) 

 

1.3 Fagdag 2018: "Teknologi"  
- Ny teknologi  
- Nye arbeids- og kommunikasjonsformer  
- Ny interaksjon og nye rom  
- Nye verktøy 

Fagdagen ble avholdt på Clarion Hotel & Congress i Trondheim, lørdag 7. april, på formiddagen før 
landsmøte. Det var 52 på deltakerlisten inkl. sponsorer. 
 
Det var et høyaktuelt og interessant tema som ble belyst av dyktige foredragsholdere. Flere MNIL burde 
få med seg NILs fagdag, det gir godt faglig påfyll. 
 

Programkomiteen har bestått av:  
Monica Døhlie Heck (leder), Urd Schjetne, 
Hedda Torgersen, Charlotte Hagemoen, 
Karen Naalsund, Elisabeth 
Våpenstad-Rånes 
 
Konferansier var: Urd Schjetne 
 
Foredragsholdere: 
Designit. Design what matters 
Siri Yran og Kristin Schanche 
 
Deloitte: The Edge 
Arkitekt Ron Bakker, Amsterdam 
 
Nådeløs digitalisering – hva skjer? 
Bente Sollid Storehaug 
 
Ny læringsarena med teknologi 
som driver. Kristin Sæterhaug 
interiørarkitekt MNIL, Eggen 
Arkitekter i samspill med NTNU 
 
3D-design og visualisering 
Kim Baumann Larsen 
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2 ORGANISASJON 

2.1 NILs styre 
Torunn Petersen, president  
Monica Døhlie Heck, visepresident 
Hans Christian Elverhøi Thomassen, styremedlem   
Fredrik Torsteinsen, styremedlem 
Lene Utbjoe, styremedlem 
Susan Klein-Holmen, varamedlem 

2.2 Administrasjon 
Mona Lise Lien, daglig leder 
Sara Skotte, administrasjonssekretær (50% stilling)  
Eva Lybæk, regnskapsfører (5% stilling) 

2.3 Komiteer  

Om NILs komiteer 

• Medlemmer i NILs komiteer skal oppnevnes på og av landsmøtet 
• Antall komitémedlemmer er fra 3 – 5 
• Funksjonstiden er 3 år, med mulighet for gjenvalg 
• Oppnevningen skjer slik at kontinuitet i komiteene sikres 
• Alle komiteene oppnevner en leder som er komiteens representant på landsmøtet 
• Daglig leder er komiteenes koordinator og sørger for at komiteenes forslag og meninger 

bearbeides og spres 
• Mandater for komiteene legges frem for og vedtas av NILs styre 

 
2.3.1 Etisk komite 

• Kirsti Skulberg (leder) 
• Hege Roksand  
• Camilla Dahl 
• Morten Haneseth 

 
Etisk komité har ikke behandlet noen saker, innmeldt for brudd på NILs etiske regler, i 2018.  

Komitéen har selv tatt initiativ til, overfor styret, å minne om viktigheten av å følge Medietilsynet og 
Forbrukertilsynets regler for markedsføring, der det for eksempel kan oppstå tvil om skillet mellom 
redaksjonelt og kommersielt innhold ved annonsering i Årboken.  

Reklameproduktplassering i en presentasjon, eller i annonse for eget prosjekt, fremstår som uetisk. Det 
ligger i kortene at man kan motta reklameinntekter for dette, noe som ikke er i samsvar med yrkets 
verdighet. 

Komiteens oppfordring er at styret, årbokredaksjonen og annonseselgerne alle er oppmerksomme på at 
det er et lovverk som må følges, og at det utarbeides retningslinjer for annonsering av NIL-medlemmenes 
tjenester i kommende utgaver av årboken. 
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2.3.2 Komiteen for dokumentasjon og vitenskapelig omtale  

• Hilde Mortvedt (leder) 
• Benedicte Aars-Nicolaysen 
• Ellen Klingenberg 
• Pernille Akselsen 

 
Komiteen har avholdt ett møte i 2018, i NILs lokaler. 
Komiteen ble bedt av NIL om å se på muligheten for ekstern finansiering av en eventuell jubileumsårbok. 
Vi undersøkte mulige tilskuddskilder, som Norsk kulturråd og Fritt ord.  

Vi kontaktet også forlagsredaktør som orienterte om hvordan fag-bokoppdrag blir lyst ut offentlig, da det 
er flere historikere som tar på seg «jubileumsoppdrag». 

Vi vurderte det slik at det vil være krevende for NIL å få støtte til en jubileumsårbok, da det er et 
begrenset marked for denne type publikasjoner. 
 
2.3.3 Konkurransekomiteen 
 

• Elin Bashevkin (leder) 
• Anne Berentsen 
• Petter Abrahamsen 

 
Konkurransekomiteen har gjennom 2018 bistått administrasjonen i å vurdere kvaliteten på 
konkurranseutlysninger, før de blir distribuert til medlemmene via nil.no. Det gjelder en god del 
utlysninger. Komiteen har også bistått kunder som har ønsket hjelp med utlysninger av konkurranser. 
 
2.3.4 Opptakskomiteen for interiørarkitekter 
 

• Anne Cecilie Hopstock (leder)  
• Bente Opdal 
• Hanne Margrethe Hjermann 
• Ingrid Løvstad  

 
Komiteen har behandlet søknader i to omganger i 2018 i forbindelse med søknadsfristene om opptak på 
særskilte vilkår. Komiteen har vurdert to søknader, begge søkerne ble tatt opp som medlem i NIL. 
 
2.3.5 Profesjonskomiteen 

• Runa Klock 
• Sara Cavalheiro 
• Kirsti Skulberg 
• Bjørg Eva Røssaak 
• Ingunn Skulbru (vara) 

 
Komitéen har hatt ett møte i perioden, for å diskutere hva NIL skal tilby på nettsiden av tips og råd om 
kvalitetssikring og hvordan arbeide profesjonelt som interiørarkitekt.  
Møtet var initiert av president i NIL og av daglig leder da veiledere på nil.no som ble utarbeidet i 2010 ikke 
har blitt tilstrekkelig vedlikeholdt. Hanne Arvik og Ellen Ledsten som i sin tid utarbeidet materialet deltok i 
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møtet og har sagt seg villige til å bidra i forbindelse med opprydning samt i valg og tilrettelegging for det 
som skal tilbys fremover. 

2.3.6 Utdanningskomiteen 
 

• Elisabeth Paus (leder) 
• Eli-Kristin Eide, Universitetet i Bergen, KMD (tidl. Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB)) 
• Inger Holmøy 
• Petter Abrahamsen 
• Nina M Lind-Solstad 
• Linda Lien, Høyskolen Kristiania (HK) 
• Toni Kauppila (observatør), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 

 
Utdanningskomiteen hadde ett møte i 2018. Omorganisering av høyskolene og universitet, saken om 
manglende sentral godkjenning for interiørarkitekter – samt behov for flere masterplasser var 
hovedtemaer i møtet.  
 
2.4 Arbeidsgrupper 
Mens de faste komiteene oppnevnes av og på landsmøtet, og er kjent for de fleste medlemmene, jobber 
de ulike arbeidsgruppene som opprettes for å bistå styret i utredning av aktuelle faglige temaer. 
Arbeidsgruppene etableres etter behov, utfører sitt arbeid etter mandat fra styret - og legges ned igjen. 
 
2.4.1 Markedsføring og kommunikasjon (markkom-utvalget) 
Markkom-utvalg i administrasjonen / styret jobber med fokus på hvordan NIL kommuniserer og profilerer 
seg.  
I 2018 har det blitt utformet en vervekampanje rettet mot tidligere medlemmer og andre som kan søke 
direkte opptak. Hovedbudskapet er at NILs stemme veier tungt der enkeltstemmer ikke blir hørt. 
Plakater er også sendt til firmaer som en påminnelse om hva NIL jobber med til profesjonens beste. 
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2.4.2 NIL 75 år i 2020 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med en jubileumsutgave av NILs årbok i forbindelse med 75-
årsjubileet. 

Flere arbeidsgrupper vil bli etablert for å ta ansvar for andre områder av feiring. 

2.5 Representasjon i styrer, råd og utvalg  

Torunn Petersen Kontaktperson internasjonalt 
 

Lene Utbjoe  Nasjonalt fagråd for designutdanning 
 

Mona Lise Lien Nasjonalt råd for arkitektur og landskapsarkitektur 
(tidligere: Profesjonsråd for arkitektur- og   
landskapsarkitekturutdanninger) 

Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen og Elisabeth 
Våpenstad-Rånes 

Redaksjonsmedarbeider Arkitektur N 

Malin Skjelland Eriksen, Siv Senneset Redaksjonsmedarbeidere i Arkitektnytt   
                            

Aslaug Marit Øyehaug Stiftelsen Kulturkvartalet Ålesund 
 

Bente Irminger Stiftelsen Arkitekturmuseet 
 

Terese Simonsen I faggruppen til Nordnorsk Design- og 
Arkitektursenter (NODA) 

Elin Vang Kristiansen Norsk forening for ergonomi og human factors 
(NEHF) 

Mona Lise Lien, Sara Skotte Oslo Arkitekturtriennale (OAT) 
 

Espen Arnesen, Anne Berentsen, Martha Langset, 
Per Otto Simensen (vara) 

Statens Kunstnerstipend (SKS), stipendkomiteen 
for interiørarkitekter, SKS-INARK 

Bjørg Aabø Statens Kunstnerstipend (SKS), stipendkomiteen 
for andre kunstnergrupper, SKS-ANKUN 

3. MEDLEMSOVERSIKT pr. 31. desember 2018 

TYPE MEDLEMSKAP  2018 
Totalt antall 609 
Ordinære medlemmer  426 
Pensjonistmedlemmer  93 
Studentmedlemmer  90 

Medlemstallet i NIL gikk ned i 2018 med 26 medlemmer, flest studenter. 
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3.1 Æresmedlemmer 

• Solveig Lønne Christiansen  
• Aud Dalseg  
• Anne Lise Aas 
• Trinelise og Sven Ivar Dysthe 

 
• Aase Lørup Jørgensen (død 2018) 
• Bjørn A. Larsen (død 2018) 

 

3.2 Lokalgrupper, medlemstall og leder i lokalgruppestyre 

Lokalgrupper  Antall medlemmer pr. 
31.12.2018 

Lokalgruppeleder 

Agdergruppen 10 Katrine W. Arnesen 

Bergensgruppen 102 Beata Brzoza 

Hedmark/Opplandgruppen 8 Ikke lenger aktiv 

Møregruppen 18 Aslaug Marit Øyehaug 

Nord-Norgegruppen 11 Terese Simonsen 

Oslogruppen 375 Eili Frøholm Olsen 

Rogalandgruppen 23 Rikke Ørstavik 

Trøndelaggruppen 31 Karen Naalsund 

Vestfold/Telemarkgruppen 29 Marilina Arvaniti 

Ingen lokalgruppe 2  

Totalt antall medlemmer 609  
 

GIG, Gamle interiørarkitekters 
gruppe 

 25 Aud Dalseg og Benedicte Aars-
Nicolaysen 
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4. Medlemskap i andre foreninger  
• ECIA, European Council of Interior Architects,  www.ecia.net 
• NHOs bransjeorganisasjon Abelia, www.abelia.no 
• Norsk forening for ergonomi og human factors, www.ergonom.no   
• Fortidsminneforeningen, http://www.fortidsminneforeningen.no 
• Arkitekturmuseets venner, lenke 
• Oslo Arkitekturtriennale, http://oslotriennale.no/ 

 

4.1 Støtte til andre 
• NALs bibliotek: kr. 40 000  

 
 
5. ÅRBOKEN INTERIØR&MØBLER 2018 

5.1 Redaksjonskomité 
• Fredrik Torsteinsen 
• Kaja K. Geiran 
• Malin Skjelland Eriksen  
• Ane Wierli Nilsen 

•      Studentmedlem 1. år MA KHiB      
Tora Schei Rørvik 

• Inger Schjoldager (redaktør) 
 

• Redaksjon: Orfeus forlag  
Inger Schjoldager (redaktør) 

• Grafisk design: Halvor Bodin 
• Trykkeri: Levonia Print.  Antall: 3 000  
• Prosjektleder: Mona Lise Lien   
• 58 av 120 innsendte prosjekter ble antatt  

5.2 Lansering 
NILs årbok INTERIØR&MØBLER 2018 ble lansert 23. august, på El Camino. 
Det var fullt hus og høy stemning da årboken ble lansert. El Camino er et av årbokprosjektene og i areal et 
relativt lite serveringssted i Behrens' gate i Oslo. Det ble intimt og hyggelig med ca. 60 deltakere.  
 
5.3 Annonsesalg og inntekter 
Inntektene fra annonsesalget finansierer årboken og noe av aktiviteten foreningen har. Det er 
imponerende at egne medlemmer står for salget. Annonseselgerne gjør en svært god jobb.   

Annonseselgere   
• Nurke Brandt 
• Else Marie Dahll 
• Tone Grimsrud 
• Sigrid Aarønæs  
• Sophie Elnan Flatval 
• Annetin Hurum 
• Caroline Lang 

 

http://www.ecia.net/
http://www.abelia.no/
http://www.ergonom.no/
http://www.fortidsminneforeningen.no/
http://www.nasjonalmuseet.no/no/besok_oss/visningssteder/nasjonalmuseet__arkitektur/Arkitekturmuseets+venner.9UFRDY0Z.ips
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5.4 Dokumentasjon av utviklingen i profesjonene og registrering av innholdet i NILs årbøker 
NILs årbok er det eneste mediet som over tid dokumenterer utviklingen innen interiørarkitektur og 
møbeldesign. Den viser også de lange utviklingslinjene i interiører – annonsene i årboken er også en del 
av dette bildet. 
At innholdet er av stor kulturhistorisk betydning fikk NIL bekreftet da Norsk Kulturråd i november 2016 
bevilget kr 200 000 til prosjektet registrering av innholdet i NILs årbøker for perioden 1988-2016, på 
fagartikkel-, prosjekt- og skribentnivå, i NAL-bibliotekets artikkeldatabase (tidligere ARKDOK).  
NIL dekker selv 50% av kostnaden for prosjektet. Registreringen av de eksisterende årbøkene foregår over 
en periode på 5 år. Materialet blir på denne måten gjort tilgjengelig for forskere og andre interesserte. 
 
NIL har i tillegg inngått avtale med NAL om registrering av fremtidige utgivelser av NILs årbok, etter hvert 
som disse blir utgitt. Årbøkene for 2017 og 2018 er registrert. NIL betaler hele kostnaden med denne 
registreringen. 

5.5 NILs årbok som profileringsverktøy og distribusjon 
Årboken er sammen med nettsidene NILs viktigste ansikt utad. Årbok 2018 er trykket opp i 3 000 
eksemplarer som fordeles på NILs medlemmer og faste abonnenter, men hovedsakelig sendes til eksterne 
mottakere, deriblant offentlige og private byggherrer, kommuner og fylkeskommuner, statlige etater, 
eiendomsselskaper, entreprenører, arkitektkontorer, alle norske ambassader i utlandet, bibliotek, 
utdanningsinstitusjoner, massemedia - og andre relevante faggrupper. 

Årboken blir solgt via nil.no. 
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6. STIPENDER 

6.1 NIL-stipend 
Styret har behandlet 18 stipendsøknader på til sammen kr 220 700,-.  NIL-stipend det var gitt tilsagn om i 
2015, 2016 og 2017, men som av forskjellige årsaker ikke er utbetalt, er ført tilbake til stipend-potten og 
fordelt på gode søknader i november 2018. 
NIL-stipend 2018 er tildelt ihht tabellen nedenfor.    

 



  
 

Side 13 av 21 
 
 

6.2 Anne Alnæs’ studentpris 
Fire masteroppgaver konkurrerte i 2018 om Anne Alnæs’ studentpris. Susanne Notøy fra Fakultet for 
Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen gikk av med seieren med masteroppgaven Pust.  

Fra juryens begrunnelse 
Vinneren av årets Anne Alnæs-pris starter med en utfordring og utarbeider en idé med sterk relevans til 
menneskers hektiske hverdag. Oppgaven er aktuell og innovativ, og kobler møbeldesign opp mot nyere 
teknologi. Teorien er knyttet direkte opp mot dagsaktuell forskning som underbygger valg i 
problemstillingene i oppgaven. 
Utformingen tar utgangspunkt i behovet for et pusterom med fokus på det allsidige, introverte og 
ergonomiske, hvor bruker kan sitte inne i sin egen hule midt i det urbane liv eller ute i naturen. 
Den tradisjonelle benken er videreutviklet til et romlig element med mulighet for en beskyttet atmosfære, 
og har på denne måten skapt et nytt konsept for korte opphold i det offentlige rom. 
Juryen er begeistret for den innovative oppgaven, har tro på at konseptet er gjennomførbart - og er 
nysgjerrige på en mulig uttesting av konseptet. 
 

 
I tillegg til heder og ære er Anne Alnæs’ studentpris på kr 15 000,-. 

 

7. MYNDIGHETSKONTAKT  

Gjennom året har NIL hatt møter for å informere om interiørarkitektenes og møbeldesignernes 
kompetanse, for å søke samarbeid og for å gjøre oss mer synlige for omverdenen.  

7.1 Møter med Statsbygg  
NIL har hatt møter med Statsbygg i 2018 for å følge opp de initiativ som tidligere er tatt for å få 
interiørarkitekturprofesjonen i den posisjonen den bør ha. 

31. august ble det gjennomført en innspillkonferanse på DOGA, i forbindelse med ny rammeavtale om 
Innovative tjenester. President i NIL, Torunn Petersen var en av innlederne sammen med adm. direktør i 
Statsbygg Harald V. Nikolaisen og direktør Hege Maria Eriksson. 

Etter innspillkonferansen har det vært en Request For Information (RFI) på Doffin – hvor Statsbygg mottok 
mange innspill. 

Arbeidet ble mer krevende enn forventet, Statsbygg antar at rammeavtalen blir utlyst i begynnelsen av 
2019. Statsbygg utfordrer interiørarkitektene til å ta en større rolle for koordinering av bl.a. 
brukerprosess, endringsledelse og tjenestedesign. 
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7.2 Sentral godkjenning, møter med DiBK 
NIL har siden januar 2016 jobbet tett opp mot Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) for å få avklart hvorfor 
interiørarkitekter ikke fikk sentral godkjenning etter at endringer i Plan- og bygningsloven trådte i kraft fra 
1. januar 2016.  
Etter mange runder foreligger nå DiBKs endelige vurdering som konkluderer med at interiørarkitekter 
med masterutdanning ikke kan søke sentral godkjenning. 

Hvis en ser på denne teksten kommer det, slik DIBK ser det, klart frem at hovedvekten av oppgavene 
innenfor arkitekturprosjektering faller utenfor utdanningsområdet til interiørarkitektene. Det er derfor 
denne beskrivelsen som danner grunnlag for DIBKs vurdering i at interiørarkitektene ikke tilfredsstiller krav 
for sentral godkjenning innenfor fagområdet arkitektur. Dette gjelder da både for tiltaksklasse 1,2 og 3. 

Konklusjon 
DIBK sin konklusjon for interiørarkitekter og prosjektering arkitektur er at interiørarkitektene fortsetter sin 
praksis med å erklære ansvar for de arbeider som er aktuelle i den enkelte byggesak. Dette vil være på lik 
linje med tidligere, da interiørarkitektene søkte kommune om lokal godkjenning på tilsvarende 
byggetiltak. 

Interiørakitektenes utdanning er ikke vurdert som tilstrekkelig relevant for å kvalifisere for sentral 
godkjenning for arkitekturprosjektering. Utdanningens nivå er ikke omdiskutert. 
I forarbeidene legges det vekt på at man må dekke hele godkjenningsområdet for å kvalifisere for sentral 
godkjenning. I direktoratets praksis legges det vekt på om det vesentligste av godkjenningsområdet anses 
dekket. Slik direktoratet har vurdert det, tilbyr interiørarkitektene spisskompetanse på blant annet 
områdene rom, planløsning og innemiljø. Dette er svært viktige områder og er en del av fagområdet 
arkitektur, men dekker ikke det vesentligste av godkjenningsområdet. 
_______ 

NILs arbeid videre 
Departementet har ved det oppnevnte Byggkvalitetutvalget igangsatt et viktig arbeid om kvalitetssikring 
av byggenæringen i Norge i fremtiden. De skal avgi sin innstilling i oktober 2019. Her stilles det bl.a. 
spørsmål til om sentral godkjenning skal bestå som den ordningen den er i dag.  
NIL vil derfor nå fokusere videre arbeid på påvirkning og innspill til Byggkvalitetsutvalget. 
 

7.3 Oslo Kommune 
NIL jobbet fra juni 2015 til februar 2017 for at interiørarkitektur skulle være en del av statuttene for Oslo 
bys arkitekturpris. Det ble endelig avslått i februar 2017. 
Både i 2017 og i 2018 ble prisen tildelt prosjekter hvor det vesentligste er interiørarkitektur: MILLS i 2017 
og Kulturhuset 2.0 i 2018. Det passet derfor godt å nevne dette for byråd Hanna Marcussen – og at de 

Prosjektering arkitektur beskrives i veiledningen  
SAK 10 §13-5, annet ledd, bokstav a 

Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller 
endring av eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter, funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets 
kompleksitet og/eller tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven 
omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av tiltaket på tomta, og prosjektering av utomhusarealer 
herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming (UU) av utomhusområder og planløsning i bygget. 
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kanskje på eget initiativ burde vurdere statuttene en gang til. 
NIL ble bedt om å ta kontakt – og ble invitert til et møte 27. november, i Oslo Rådhus. 

Visepresident Monica Døhlie Heck og daglig leder Mona Lise Lien ble møtt av tre meget lydhøre deltakere 
fra Oslo Kommune. De var svært interesserte i hvordan medlemmene i NIL jobber og noterte flittig 
underveis - og stilte relevante spørsmål. Vi fokuserte blant annet på å få frem fagområdet NILs 
medlemmer dekker og det uforståelige i at interiørarkitekter og møbeldesignere blir «holdt utenfor» i 
forskjellige sammenhenger, hvor det ville vært helt naturlig at faggruppene var med, som f.eks. i 
arkitekturpriser – og at interiørarkitekt-tjenestene ofte har vært et vedheng til arkitektens oppdrag i 
konkurransesammenheng. Vi påpekte at tidene nå endrer seg – og henviste til den nylig gjennomførte 
designkonkurransen «Stol på museet» samt at Statsbygg er i ferd med å endre prosjektprosessene sine 
med nye rammeavtaler hvor interiørarkitekten blir flyttet fremst i prosessen.  
I etterkant av møtet ønsket de å få tilsendt presentasjonen som var holdt. 

8. SAMARBEID MED ANDRE  

8.1 Samarbeid mellom NAL, NIL og NLA 
Selv om NAL, NIL og NLA fortsetter som egne organisasjoner og lokalgrupper, jobber vi likevel aktivt for å 
styrke samarbeidet mellom arkitekturprofesjonene og fagene, både lokalt og nasjonalt.  

Organisasjonene ønsker et forpliktende samarbeid for å opprettholde tett dialog mellom de ulike 
faggruppene. 

NAL, NIL og NLA har flere felles arenaer hvor vi samarbeider 
Kontorlokaler 
NIL leier lokaler i AS Arkitektenes Hus Eiendom og deler fellestjenester og IKT-tjenester med de andre 
foreningene. 

Tidsskriftsavtalen med Norske arkitekters landsforbund (NAL) innebærer bl.a. at NIL har redaksjonelle 
medarbeidere i redaksjonene til Arkitektur N (6 nummer i 2018) og Arkitektnytt (11 nummer i 2018), og at 
NILs medlemmer får rabattert medlemspris på fagtidsskriftene.  

Samarbeid om konkurranser 
NIL har sendt en henvendelse for å bli en del av NAL og AiN felles konkurransekomité, hvor NLA pt. er 
observatør og aktiv bidragsyter. Saken behandles i NALs representantskap i juni 2019. 
 
8.2 Samarbeid med AFAG 
NIL samarbeider med AFAG for å tilby medlemmene et komplett tilbud. Medlemmer som også er medlem 
i AFAG får redusert sin medlemskontingent i NIL med kr 650,-.  
Til gjengjeld søker og mottar NIL støtte fra AFAG til vårt faglige arbeid, kr 50 000 i 2018. 

8.3 Oslo arkitekturtriennale (OAT) 
NIL er assosiert medlem i OAT. Neste triennale er i 2019 med temaet degrowth. Planleggingen er i gang og 
NIL deltar i planleggingsmøtene.  
Arbeid pågår med hvordan NIL skal presentere profesjonene på en relevant og best mulig måte med 
utgangspunkt i triennalens tematikk. 

8.4 Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI)  
Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI) ble startet i 2016 og er et forum der designere, 
produsenter, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og virkemiddelapparat jobber sammen for å 
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fremme norsk møbel- og interiørdesign i Norge og i utlandet. 
 
NIL inngår i SMI og bidrar aktivt i arbeidet. SMI har utviklet et årshjul, felles messer er gjennomført og 
planlegges videre i Milano og Stockholm. New York vurderes, men det er et ressusrspørsmål.  
SMI og tilsluttede designorganisasjoner har et samarbeidsprosjekt med de tre nasjonale museene med 
ansvar for å samle, forvalte og formidle kunsthåndverk og design; KODE, Nordenfjeldske 
Kunstindustrimuseum i Trondheim (NKIM) og Nasjonalmuseet om et «innkjøpsfond for design» og fokus 
på designformidling. 

8.5 Tverrfaglig samarbeid innen arkitekturfeltet 
Det er flere plattformer hvor hele arkitekturfeltet jobber sammen, bl.a. om arkitekturpolitikk. Det er bred 
enighet blant: NAL, NIL, NLA, DOGA, OAT, AiN, AFAG, AHO, NTNU, BAS, NMBU og NODA om at vi må stå 
sammen for å ha en sterk nok stemme til å bli hørt. Sammenlignet med f.eks. helsesektoren er 
arkitekturfeltet lite.  
Det er diskutert å etablere en web-basert plattform hvor myndigheter, oppdragsgivere og andre kan finne 
relevant informasjon – og lenker til aktuelle sider/samarbeidspartnere. 
Samarbeidet vil bli etablert som et nettverk i begynnelsen av 2019, organisert med en arbeidsgruppe som 
skal jobbe mellom de store fellesmøtene. 

8.6 Arendalsuka 2018  
Samarbeidsprosjektet Arkitekturgata ble gjennomført under Arendalsuka. 
Organisasjonene innen arkitekturfeltet deltok: AiN, DOGA, NAL, NIL, NLA, AFAG, OAT – samt Arendal 
Kommune og Vestre. 
Alt foregikk med fokus på høyest mulig verdi til lavest mulig kostnad. Målet var å få til en «stoppeffekt», 
slik at besøkende på Arendalsuka fikk øynene opp for hva arkitektur og design er/kan være – med 
påvirkning og kobling opp mot andre områder / samfunnsmessige effekter. 

Agdergruppen i NIL hadde ansvaret for interiøret i Lilandgården, en del av prosjektet Med Hjerte for 
Arendal. 
 
Samarbeidet har i ettertid blitt evaluert av alle samarbeidspartnerne, og vi har konkludert med at 
samarbeidsprosjektet ikke blir videreført pga. kost/nytteverdi. 
 
9. ØVRIGE AKTIVITETER RELATERT TIL VIRKSOMHETSPLANEN 

9.1 Synliggjøring av faget og faggruppen    
 

9.1.1 Nettsiden (nil.no) er et viktig profileringsredskap overfor potensielle kunder, media og andre 
interessenter. Det er nedlagt betydelige ressurser i å forbedre nettsiden med ny programvare og 
et renere uttrykk som står bedre til NIL som formgiverorganisasjon. Den oppgraderte nettsiden 
ble sluppet ca. 1. november 2017. 
 
Søkefunksjonen etter interiørarkitekt / møbeldesigner er forbedret på kompetanseområde og 
geografi. Pr. februar 2018 er det 821 aktive portfolioprosjekter på nettsiden.  
Vi oppfordrer medlemmene til holde profilen sin oppdatert ved å fjerne eldre prosjekter og legge 
til nye, aktuelle. 
 
Alle medlemmer bør benytte anledning til å legge ut søkbar informasjon, i det minste på profilen 
sin. Man kan fritt krysse av for kompetanseområder under portfolioprosjekt, men vi oppfordrer til 
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å dokumentere kompetansen ved å legge ut informasjon og bilder av prosjekter man har jobbet 
med.  
Når potensielle oppdragsgivere kontakter NIL-administrasjonen, søker vi i medlemsbasen etter 
kompetansen som etterspørres, f.eks. bolig, hytte, skole, vernekompetanse, rehabilitering, 
helsebygg o.a. 

Nye saker som er lagt ut på nil.no av administrasjonen kommer opp på forsiden som en lenke, selv 
om saken er registrert på andre, bakenforliggende sider. 

9.1.2 Facebooksiden brukes aktivt. Møter og kurs legges ut og interessante lenker deles. Forsidebildet 
endres jevnlig og presenterer ett prosjekt i årboken. NIL-siden og lokalgruppenes FB-sider, deler 
hverandres innlegg. Lokalgruppelederne, styret i NIL og administrasjonen har en lukket side på FB 
hvor informasjon deles.  
 

9.1.3 Arkitektnytt (11 nummer i 2018) 
I hvert nummer av Arkitektnytt har NIL to sider til rådighet som vi disponerer slik vi selv ønsker, i 
tillegg til det redaksjonelle stoffet/sidene som de redaksjonelle medarbeiderne bidrar med. 
NIL har for tiden to redaksjonelle medarbeidere i Arkitektnytt. 
 

9.1.4 Arkitektur N (6 nummer i 2018) 
De redaksjonelle medarbeiderne jobber sammen med redaksjonen for å ivareta vinkling og 
dekning av interiørarkitektur og møbeldesign. NIL har for tiden tre redaksjonelle medarbeidere i 
Arkitektur N. 
 
Medlemmene oppfordres til å komme med innspill til redaksjonelt stoff både i Arkitektnytt og 
Arkitektur N. 

9.1.5 DOGA-merket 2018  
              NIL bidro i 2015 og 2016 i arbeidet til DOGA med å lage ny prisstruktur. Medlemmene i NIL var 
godt representert blant de som ble hedret i 2017, men ingen ble hedret i 2018.  
NIL ble invitert til møte med DOGA 14. november 2018 for å diskutere hvordan de kan nå frem til våre 
medlemmer, slik at flere sender inn kandidater/prosjekter til de forskjellige områdene. 

9.1.6 Norsk møbeldesign og møbeldesignere 
Styremedlem og møbeldesigner MNIL Fredrik Torsteinsen er kontakt mellom NILs styre og Møbelgruppen. 
Han er også NILs representant i Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI). 
 
NIL løfter frem møbeldesignerne der det er mulig, og har bl.a. fokusert på disse medlemmene i NIL-profil 
og i innspill til redaksjonen i Arkitektnytt. 

Møbelgruppen i NIL har møter med jevne mellomrom og planlegger en ukes workshop i juni 2019. 

Oppdraget som redaksjonell medarbeider i Arkitektur N er nå delt mellom tre medlemmer, hvorav den 
ene er møbeldesigner. 

På landsmøte 2017 ble det vedtatt å åpne for medlemskap på særskilte vilkår for møbeldesignere. 
Opptakskriterier ble utarbeidet av Møbelgruppen, og medlemmer til opptakskomiteen for 
møbeldesignere ble foreslått av Møbelgruppen. 
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Stolkonkurranse «Stol på museet» / nye Nasjonalmuseet 
Nasjonalmuseet og Statsbygg presenterte 6. november 2018 finalistene og vinneren av 
stolkonkurransen. Arrangementet ble avholdt på Mellomstasjonen.  
Vinner av konkurransen ble Andreas Engesvik med stolen «Aura». Konkurransen ble dekket på 
organisasjonssidene i Arkitektnytt nr. 11/2018 av Cadi AS og Kaels Studio AS som har bidratt i 
konkurransegjennomføringen som interiørarkitekter for brukerutstyrsprosjekt i det nye 
Nasjonalmuseet. 
Forhåpentligvis gir konkurransen Statsbygg «mersmak», slik at de etter hvert utlyser flere 
møbeldesignkonkurranser. 
 

9.2 Kommunikasjon 
NILs aktiviteter og tilbud kommuniseres ut til så mange som mulig, både medlemmer, potensielle 
medlemmer, kunder og samarbeidsparter.  
Tidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N er viktige kanaler for NIL. 
I tillegg til årboken er NILs øvrige kommunikasjonsplattformer oppdaterte og brukes aktivt. www.nil.no er 
et viktig profileringsredskap, nettsiden er enkel å bruke og gjenspeiler NIL som en moderne og attraktiv 
organisasjon. NIL er også aktivt tilstede på Facebook og på Instagram.  
NILs styre vurderer løpende hvilke medier som er mest hensiktsmessige. 

9.3 Medlemskap 
NIL er en medlemsorganisasjon som til enhver tid jobber for medlemmenes interesser. NIL fokuserer på 
rekruttering av nye medlemmer, men like viktig er det å være en aktuell organisasjon for eksisterende 
medlemmer. Lokalgruppene er det viktigste virkemiddelet for å rekruttere og ivareta eksisterende 
medlemmer. 
 
9.4 Utdanning  
NIL er en støttespiller for utdanningsinstitusjonene i Norge. Gjennom utdanningskomiteen, hvor 
høyskolene/universitetet som utdanner fremtidige medlemmer i NIL er representert, holder NIL seg 
oppdatert i forhold til utdanningen – og får anledning til å komme med innspill i forhold til praksis. 

NIL har plass som observatør i Profesjonsrådet for Arkitektur og landskapsarkitektur og i Profesjonsrådet 
for Design.  

Ønske om flere masterplasser 
Det har lenge vært arbeidet med departementet for å få flere masterplasser, da søknadsmassen er stor - 
fra hele verden. Vi og våre studentmedlemmer vet at dette er en 5-årig utdannelse, derfor må vi kunne 
tilby alle «våre» med en god bacheloreksamen plass videre. Samtidig ønskes eksterne søkere inn, dette gir 
godt miljø og god utvikling! 
I Arkitektnytt nr. 3/2018 løftet NIL frem spørsmålet om flere masterplasser for interiørarkitektur. Hilde 
Mortvedt var gjesteskribent og hevet på nytt fanen. 

Studenter på høyskolene/universitetet i Bergen  

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)  
Interiørarkitektur og møbeldesign – 55 stk.  
BA1 – 12 studenter  
BA2 – 16 studenter 
BA3 – 11 studenter 
MA1 – 7 studenter 
MA2 – 9 studenter 
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Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design.  
Institutt for design, Møbel- og romdesign/interiørarkitektur (tidl. KHiB) – 65 stk.  
BA1 – 13 studenter 
BA2 – 13 studenter 
BA3 – 11 studenter 
MA1 - 14 studenter 
MA2 - 14 studenter 
 
Høyskolen Kristiania 
Interiørarkitektur (bachelorgrad) – 128 stk.  
BA1: 48 studenter  
BA2: 36 studenter  
BA3: 44 studenter  
 
9.5 Profesjonalisering / Kurs og arrangementer 
NIL jobber for at medlemmene får tilbud om relevant etterutdanning/ videreutdanning og på denne 
måten sikrer at medlemmene har ny kunnskap og relevant kompetanse. 

NIL har i 2018 ikke arrangert egne kurs, men distribuert kurs som er holdt av samarbeidspartnere.  
NIL samarbeider med NAL om å utvikle kurs. NIL-medlemmer kan delta på konferanser og kurs i regi av 
NAL til samme pris som NAL-medlemmer.  

9.5.1 NAL-kurs med invitasjon til NILere 
Mars til juni 2018, tre samlinger i perioden Asker. Lederutvikling for arkitekter. 
 
30. januar. Halvdags. Måleregler og tolkninger i småhusplanen for Oslo, Oslo. Kurset strømmes. 
8. februar. Heldags. Kvalitet og detaljering i reguleringsplanlegging, Oslo. Kurset strømmes. 
13. februar. Heldags. Fremtidens kontorarbeidsplass, Oslo. Kurset strømmes. 
13. mars. Fortetting for kvalitet. Oslo. Kurset strømmes 
25. september – 6. oktober. GO WEST! Studietur til Seattle og San Francisco. 
21. mars. Heldagskurs, Oslo. Ombruk av eksisterende bygg. 
12. april. Heldagskurs. Kreativ medvirkning - samskaping. Kurset strømmes. NAL og NIL i samarbeid. 
15. mai kl. 10.00 - kl. 16.00. Kronikker og debattinnlegg - arkitektur og byutvikling. Oslo  
24. mai. Heldagskurs, Oslo. Prosjektering av skoleanlegg. Kurset strømmes. 
27. november Heldagskurs. Planlegging for livskvalitet og helse. Oslo 
29. november Gratis frokostseminar. Svensk materialtreff: Tre som bærekraftigt     
                            byggemateriale. Oslo 
9.5.2 Andre invitert til kurs: 
Norsk Industri Designindustrien, Møbelfakta og Standard Norge  
15. februar. Stol på standardene – frokostmøte om møbelstandardisering. Oslo. Kurset ble strømmet. 
 
Arkitektbedriftene 
6.-7. mars  Profesjonskurs for nyutdannede arkitekter. Kurset gir en innføring i prosjekt- og 
kontorhverdagen. 

Grafill 
Workshop med tre samlinger (27. februar, 6. mars og 20. mars): "Hvordan vinne frem med god 
kommunikasjon". «Medlemspris» for NILere, kort varsel. 

https://nil.no/firma/universitetet-i-bergen-fakultet-for-kunst-musikk-og-design-institutt-for-design-tidl-khib
https://nil.no/firma/universitetet-i-bergen-fakultet-for-kunst-musikk-og-design-institutt-for-design-tidl-khib
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Arkitektbedriftene i Norge 
24. april  Dag 1 av 3 Kurs for nyutdannede arkitekter. Arkitektbedriftene byr på gratis kurs for 
ferske arkitekter i hvordan man driver prosjekter og kontor. 
 
9.6 Internasjonal virksomhet 
NIL ser bransje-glidninger både hjemme og ute. Det er viktig å holde foreningen orientert om utviklingen 
av faget i andre land for å kunne vurdere vår egen utvikling. 

 
President Torunn Petersen har i 2018 vært NILs "utenriksminister" og hovedkontakt vis á vis European 
Council og Interior Architects (ECIA). 
 
 
10. ADMINISTRATIVT ARBEID 
 
10.1 Styremøter  
Det er avholdt åtte styremøter og ett telefonstyremøte.     
149 styresaker har vært behandlet. 

 

 

NILs styre 2018-2019, med daglig leder 

Fra venstre: Mona Lise Lien (daglig leder), Hans 
Christian Elverhøi Thommassen, Monica Døhlie 
Heck (visepresident), Lene Utbjoe, Susan Klein-
Holmen (varamedlem), Fredrik Torsteinsen og 
Torunn Petersen (president) 

Foto: NIL 

 

 

10.2 Strategi og handlingsplan 
Styret og administrasjonen har stort fokus på å gjennomføre den vedtatte Strategi og handlingsplan 2017-
2019 som ble vedtatt på landsmøte 2017. 

10.3 Nettsider / nil.no (Drupal) – NILs medlemsdatabase 
Det er nedlagt betydelig innsats de siste årene for å forbedre nettsiden. 
I november 2018 byttet NIL samarbeidspartnere for server, drift, vedlikehold, support og utvikling til 
Ramsalt Lab AS. Planen er å utvikle nettsidene ytterligere med bistand fra vår nye, helprofesjonelle 
samarbeidspartner. 
 
10.4 EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR) 
NIL har gjennomført vurdering av vår håndtering av informasjon og har inngått nødvendige avtaler ifbm 
innføring av GDPR i det norske lovverket i 2018. 
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11. ÅRSREGNSKAP 2018 
Resultatet for 2018 ble et overskudd på kr 78 679,-.   

Budsjettet for 2018 var lagt opp til å gå i balanse. Styret er godt fornøyd med resultatet. Det utøves en 
sterk kostnadskontroll i administrasjonen og NIL får maksimalt igjen for de økonomiske midlene. Blant 
annet kan nevnes at prosjektet med registreringen av innholdet i NILs årbøker går i henhold til plan, over 
driftsbudsjettet, uten at kapitalen blir belastet. 

 

Oslo, 6. mars 2019 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Torunn Petersen      Monica Døhlie Heck 
President      Visepresident 

 

___________________________   ______________________________ 

Hans Christian Elverhøi Thomassen   Fredrik Torsteinsen    
Styremedlem      Styremedlem 

 

___________________________   ___________________________  

Lene Utbjoe      Mona Lise Lien 
Styremedlem      Daglig leder 
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