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Sak 4/2021 NILs årsmelding 2020  

Foreningen har, som resten av verden i 2020, vært preget av den pågående corona-pandemien.  
Så langt det har vært mulig har NIL opprettholdt normal drift med arbeid i komiteer, lokalgrupper og 
sentralstyret - og administrasjonen har hele tiden vært tilgjengelig for medlemmene på vanlig måte, noe 
som har vært positivt og styrket samholdet innad i NIL. 
Dessverre ble 75-årsjubileet for stiftelsen av foreningen noe amputert, med først utsettelse og deretter 
avlysning av den planlagte markeringen i Oslo Rådhus. Dog har vi gjennomført det som har vært mulig 
med blant annet utgivelse av en påkostet jubileumsårbok, lansering av ny plattform for digital årbok – og 
utnevnelse av to nye æresmedlemmer. Vi ser nå frem mot 80-årsjubileet i 2025 – og regner med at vi da 
kan møtes og feire foreningen, samholdet blant utøverne – og profesjonens posisjon.  

1. LANDSMØTET 2020 

Landsmøtet ble avholdt digitalt på plattformen Zoom, 28. mai 2020.  
48 medlemmer med stemmerett deltok på landsmøtet med til sammen 3 fullmakter. Totalt 51 stemmer. 

1.1 Valg 2020 

Styrets sammensetting 2020 – 2021 
President – valgperiode 1 år:  Monica Døhlie Heck  
Styremedlem – valgperiode 2 år:         Lene Pettersen Utbjoe  
Styremedlem – valgperiode 2 år: Fredrik Torsteinsen  
Styremedlem – valgperiode 2 år: Urd Schjetne – 1 år igjen 
Styremedlem – valgperiode 2 år: Henrikke Roll Heirung – 1 år igjen 
Varamedlem – valgperiode 1 år: Beata Brzoza  

 
Nye komitémedlemmer 
Profesjonskomiteen  
Inghild Dyrnes Karlsen. 
 
Utdanningskomiteen 
Elisabeth Våpenstad-Rånes 
 
Revisor 2020 
Gjenvalg av revisor fra BDO AS. 
 
Valgkomité 2020 – 2021 
Torunn Petersen - Oslogruppen 
Terese Simonsen - Nord-Norgegruppen 
 

 

 

 

 



  
 

Styrets årsmelding 2020, side 4 av 22 
 
 

1.2 Kontingenter 2021  
Kontingenten for 2021 økes i tråd med utviklingen i konsumprisindeks fra SSB, tilsvarende ca. 3%. 

Medlemskap 2020 2021 
Ordinært medlemskap 3490 3600 
Ved medlemskap i AFAG – reduseres kontingenten med 
kr. 650 2840 2950 

 + lokalgruppekontingent     
 + tidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N     

Kontingent 2. år etter mastereksamen  2100 2170 

Ved medlemskap i AFAG – reduseres kontingenten med 
kr. 650 1450 1520 

 + lokalgruppekontingent     
 + tidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N     

*Pensjonister 535 550 

 + lokalgruppekontingent     
 + tidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N     

Uføretrygdede  535 550 
 + tidsskriftene på Arkitektnytt og Arkitektur N     

 1. år etter mastereksamen (1 ½ år).  
330 340 

 + lokalgruppekontingent     
Studentmedlemmer. Herunder utvidet 
studentmedlemskap. Betaler ikke lokalgruppekontingent. 330 340 

Tidsskriftsabonnement for studenter og 1. år etter 
mastereksamen kan bestilles direkte hos NAL for 1/2 pris 

    
Arkitektnytt (pris i 2021 fastsettes av NAL i desember 
2020) 2020: kr 716 716   
Arkitektur N (pris i 2021 fastsettes av NAL i desember 
2020) 2020: kr 960 960   

   
* Man betaler pensjonistpris fra det året man fyller 70 år. 
  
Se Sak 11/2020 Vedtak om endring av pensjonsalder.  
    

 
1.3 Fagdag 2020: Vi bygger landet! Sosial bærekraft. Bransjens fotavtrykk. Ny praksis?  
Fagdagen ble skulle vært avholdt på Edvard Munch Videregående skole (tidligere SHKS) 28. mars, men 
måtte dessverre først utsettes og deretter avlyses pga. korona-pandemien. 
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2 ORGANISASJON 

2.1 NILs styre 
Monica Døhlie Heck, president  
Lene Utbjoe, visepresident 
Fredrik Torsteinsen, styremedlem   
Urd Schjetne, styremedlem 
Henrikke Roll Heirung, styremedlem 
Beata Brzoza, 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 2020. Ingen innmeldte saker for brudd på NILs etiske regler i 
2020.  
Kirsti Skulberg 

2.3.2 Komiteen for dokumentasjon og vitenskapelig omtale  

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

 
Dokumentasjonkomiteen har ikke vært aktive i 2021. Komiteen leverte en fyldig Årsrapport for 2019, i 
februar 2020, med flere forslag til tiltak som kan styrke dokumentasjonen av utøvere og faget. Komiteen 
avventer tilbakemelding og eventuell anmodning fra NILs styre om å bistå med utredning og 
gjennomføring av tiltak.  
Hilde Mortvedt 
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2.3.3 Konkurransekomiteen 
 

• Elin Bashevkin (leder) 
• Anne Berentsen 
• Petter Abrahamsen 
• Marie Hovengen Møller 

Det er ikke avholdt særskilte møter i komiteen.   
Komiteens medlemmer overvåker det offentlige konkurransemarkedet.  

- Vi kommenterer konkurranseutkast FØR utlysning ved henvendelser fra kommuner o.l.  
- Vi kommenterer konkurransegrunnlag/ kriterier etc. i utlyste konkurranser hvis vi mener det er 

urimelige vilkår. Endring av grunnlag oppnås ofte etter kommentarer.  
- Vi leser igjennom alle konkurransegrunnlag som vi finner og «godkjenner» som rimelige før NIL 

legger disse ut som informasjon til medlemmene.  
 

Konkurransekomiteens leder, Elin Bashevkin, har fra høsten 2019 vært observatør i NAL og AiNs 
konkurransekomité. Komiteen har månedlige møter på Teams, Elin har deltatt på alle - i tillegg til mye 
mailkommunikasjon mellom møtene. Mye av aktiviteten dreier seg om oppnevnelse av jurymedlemmer til 
ulike plan- og designkonkurranser. NIL håper å bidra godt i denne nye rollen og håper at NAL tar oss opp 
som ordinært medlem slik NLA har oppnådd.  

NIL har fremsatt følgende målsetning med arbeidet i NALs komité - nedfelt i protokoll: NIL håper at 
interiørarkitekter blir en naturlig innlemmet part i et videre spekter av konkurranser. NIL og NLA håper at 
enkelte jurymedlemmer i konkurranser hvor dette er relevant også kan være MNIL / MNLA i framtiden.  
Elin Bashevkin  

2.3.4 Opptakskomiteen for interiørarkitekter 
 

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

 
Komiteen har behandlet søknader om opptak på særskilte vilkår i to omganger i 2020 i forbindelse med 
søknadsfristene. Komiteen har vurdert 21 søknader, hvorav 15 av søkerne ble tatt opp som medlem i NIL. 
 
2.3.5 Profesjonskomiteen 

• Bjørg Eva Røssaak (leder) 
• Sara Cavalheiro 
• Gerd Solveig Leiros  
• Inghild Dyrnes Karlsen 
• Ingunn Skulbru (vara) 

 
Våren/sommeren 2020 jobbet komiteens leder sammen med daglig leder i NIL Mona Lise Lien, president 
Monica D. Heck og styremedlem Lene Utbjoe fram høringssvar på rapporten om Forsvarlig Byggkvalitet. 
Svaret ble levert til Kommunal – og moderniseringsdepartementet til fristen 31.august. 
Profesjonskomiteen har ikke fulgt opp mot departementet etter at rapporten ble levert.  
 
Ut over dette, har komiteen gjennomført flere arbeidsmøter hvor vi følger opp innspill fra NIL angående 
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«Profesjonshåndboken» som er å finne på NIL sin nettside. Gjennomgang av denne håndboken har lenge 
vært på komiteens agenda og arbeidet er godt i gang. Det er svært mye informasjon og tekst under denne 
fanen som det må tas stilling til. Foreløpig konklusjon er at mye er utdatert eller ikke relevant i dag. 
Komiteen har som mål å levere rapport til NIL med anbefalte endringer/tiltak i løpet av våren 2021.  
 
Som en del av analysen rundt Profesjonshåndbokens innhold, ble det naturlig for komiteen å se på NIL sin 
nettside som helhet. Tilbakemeldingen som leveres ila våren, vil derfor også berører nettsiden som 
helhet, ikke bare Profesjonshåndboken løsrevet fra resten av innhold/presentasjon.  
 
Overordnet er komiteens medlemmer enige om viktigheten av å fremme fagfeltene våre og hva vi 
representerer i «alle» sammenhenger. Det er ennå ikke utarbeidet en konkret plan eller strategi for 
hvordan dette arbeidet skal forløpe, men vi mener at dette er neste sak på komiteens agenda etter at 
rapport om Profesjonshåndboken er levert.  
Bjørg Eva Røssaak  
 
2.3.6 Utdanningskomiteen 
 

• Elisabeth Paus (leder) 
• Eli-Kristin Eide, Universitetet i Bergen, KMD (tidl. KHiB) 
• Petter Abrahamsen 
• Elisabeth Våpenstad-Rånes 
• Linda Lien, Høyskolen Kristiania (HK) 
• Toni Kauppila (observatør), Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 

 
Utdanningskomiteen hadde fire møter i 2020, hvorav tre var digitale. Omorganisering av høyskolene og 
universitet, saken om manglende sentral godkjenning for interiørarkitekter, løsninger ifbm undervisning 
under pandemien – samt behov for flere masterplasser var hovedtemaer i møtene.  
 
 
2.4 Representasjon i styrer, råd og utvalg  
                      årsrapport vedlagt (x) 

Monica D. Heck Kontaktperson internasjonalt                                         
Jeremy Williams Styremedlem i ECIA                                                            
Lene Utbjoe  Nasjonalt fagorgan for designutdanning                        x   
Mona Lise Lien Nasjonalt fagorgan for arkitektur- og 

landskapsarkitektur  
Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen 
og Elisabeth Våpenstad-Rånes 

Redaksjonsmedarbeider Arkitektur N                            x 

Malin Skjelland Eriksen, Gard Flydal 
Rorgemoen 

Redaksjonsmedarbeidere i Arkitektnytt                              

Aslaug Marit Øyehaug Musea på Sunnmøre                                                          x 
Bente Irminger / Eli-Kirstin Eide Stiftelsen Arkitekturmuseet                                                 
Terese Simonsen I faggruppen til Nordnorsk Design- og     

Arkitektursenter (NODA)                                                   
 Norsk forening for ergonomi og human factors     

(NEHF)                                                                                  
Mona Lise Lien Oslo Arkitekturtriennale (OAT)                                        
Espen Arnesen, Anne Berentsen, 
Martha Langset, Linge Grindheim 
(vara) 

Statens Kunstnerstipend (SKS), stipendkomiteen          
for interiørarkitekter, SKS-INARK 
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3 MEDLEMSOVERSIKT pr. 31. desember 2020 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
3.1 Æresmedlemmer 

• Solveig Lønne Christiansen  
• Aud Dalseg  
• Trinelise Dysthe 
• Gunvor Øverland Bergan (utnevnt i 2020) 
• Peter Opsvik (utnevnt i 2020) 

 
• Aase Lørup Jørgensen (død 2018) 
• Bjørn A. Larsen (død 2018) 
• Sven Ivar Dysthe (død 2020) 
• Anne Lise Aas (død 2020) 

 

 

Type medlemskap Antall 
Totalt antall medlemmer 700 
Ordinære medlemmer 446 
Studenter (121 + 41) 162 
Pensjonister 92 

Noter:  
Studenter = student + utvidet studentmedlemskap 
Pensjonister = pensjonister + ufør 
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3.2 Lokalgrupper, medlemstall og leder i lokalgruppestyre 

Lokalgrupper  Antall medlemmer pr. 
31.12.2020 

Lokalgruppeleder 

Agdergruppen 10 Katrine W. Arnesen 

Bergensgruppen 99 Marianne Brattebø 

Hedmark/Opplandgruppen 8 Ikke aktiv 

Møregruppen 19 Aslaug Marit Øyehaug 

Nord-Norgegruppen 11 Terese Simonsen 

Oslogruppen 457 Birgitte Breimo 

Rogalandgruppen 27 Silje Kvanvik Olsen 

Trøndelaggruppen 36 Karen Naalsund 

Vestfold/Telemarkgruppen 29 Jeanette Nerlinger 

Ingen lokalgruppe 4  

Totalt antall medlemmer 700  
 

Møbelgruppen i NIL  Susanne Notøy                 

GIG, Gamle interiørarkitekters 
gruppe 

20 Aud Dalseg og Benedicte Aars-
Nicolaysen 

Lokalgruppenes Årsrapport 2020 er vedlagt bakerst i sakspapirene, med unntak av Agdergruppen og 
Bergensgruppen. 
 
 
 
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  

 
 
 

  

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. ÅRBOKEN INTERIØR&MØBLER 2020  

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

•      Studentmedlem 1. år MA       
ved Universitetet i Bergen/KMD,  
Janne Seljelid  

• Inger Schjoldager (redaktør) 
 

• Redaksjon: Inger Schjoldager (redaktør), Orfeus forlag 
• Grafisk design: Halvor Bodin 
• Trykkeri: Levonia Print.  Antall: 3 150  
• Prosjektleder: Mona Lise Lien   
• 52 av 106 innsendte prosjekter ble antatt  

5.2 Lansering 
NILs jubileumsårbok INTERIØR&MØBLER 2020 ble lansert i forbindelse med digitalt landsmøte 28. mai. 
 
5.3 Innhold  
Basisen er en tradisjonell årbok med fjorårets beste prosjekter, i tillegg har vi bygget på med historisk 
stoff fremstilt på forskjellig vis: En artikkel om fremveksten av profesjonen frem til etableringen av NIL 29. 
mai 1945, en tidslinje med milepæler 1945-2020, en artikkel om hvordan fagutøverne har profesjonalisert 
og posisjonert seg – og ikke minst en personlig og historisk innledning til hver kategori av prosjekter, 
skrevet av fagutøvere. Her bør det være noe for enhver smak! 

• 292 sider 
• 9 fagartikler 
• 5 signalprosjekter 
• 10 innledningsartikler før kategorier 
• 48 prosjekter fordelt på kategorier 
• 76 annonsører 

5.4 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 
• Sara Skotte 

Selgerleder 
Steffen Kørner Ludvigsen 
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5.5 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 dekket selv 50% av kostnaden for prosjektet. Registreringen av de eksisterende årbøkene ble fullført i 
2020. 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, 2018, 2019 og 2020 er registrert. NIL betaler hele kostnaden med 
denne registreringen. 

Komplette pdf-filer av de siste årenes utgivelser er lagt tilgjengelig for nedlasting på nil.no under Om NIL 
og NILs Publikasjoner – samt på årbokens nye nettside: interiørogmøbler.no 

5.6 NILs årbok som profileringsverktøy og distribusjon 
Årboken er sammen med nettsidene NILs viktigste ansikt utad. Jubileumsårbok 2020 er trykket opp i  
3 150 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. 

5.7 NILs årbok i digital utgave: interiørogmøbler.no 
I forbindelse med NILs 75-årsjubileum ble digital plattform for årboken lansert. Målet er å synliggjøre og 
løfte frem informasjon om profesjonen og utøverne til flest mulig. I tillegg møter vi annonsørenes ønske 
om digitale annonser i tillegg til de trykkede – og sikrer dermed økonomien for fremtidige utgivelser. 

Nettutgaven er åpen og tilgjengelig for alle – og vi håper mange vil finne den interessant og lærerik. 
Innholdet på nettsiden er det samme som i den trykte utgaven med lederartikler, fagartikler, historisk 
stoff, presentasjon av utdanningsinstitusjonene – og ikke minst prosjektpresentasjoner. 

Man navigerer ved å bruke Søk og merker av for de kategoriene man er interessert i – eller man kan søke 
med frie ord – og deretter velge Vis søkeresultat. 

Prosjekter og artikler kan deles på Facebook, Twitter, LinkedIn og e-post, eller lastes ned som pdf-filer. 
Pdf-filen er identisk med presentasjonen i den trykte årboken. Vi ønsker at NIL krediteres når man deler 
innholdet med andre. 
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6. STIPENDER 

6.1 NIL-stipend 
Styret har i 2020 behandlet 8 stipendsøknader på til sammen kr 109 200,-.   
NIL-stipend 2020 er tildelt ihht tabellen nedenfor. Stipender det er gitt tilsagn til, og som ikke blir benyttet 
innen fristen, tilbakeføres til stipend-potten til fordeling av fremtidige NIL-stipend. 

 

6.2 Anne Alnæs’ studentpris 
Fem masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæs’ studentpris. Karoline Skytterholm Gullaksen fra 
Fakultet for Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen gikk av med seieren med masteroppgaven 
«Forbli».  

Fra juryens begrunnelse 
«Vinneren av årets Anne Alnæs’ studentpris berører et tidsaktuelt tema. Juryen opplever oppgaven som 
sterk, akademisk, realistisk og bærekraftig.  

Med utgangspunkt i FNs Bærekraftsmål nummer 11 «Bærekraftige byer og lokalsamfunn» viser oppgaven 
en dyptgående analyse i samfunnets sterke behov for gjenbruk av eksisterende bygg. Den viser 
interiørarkitektens rolle i samfunnet med en troverdig og gjennomarbeidet transformasjon av et 
eksisterende bygg.  
Ja, det koster å transformere, men her viser oppgaven at man gir tilbake et bygg med funksjoner som 
lokalsamfunnet vil ha stor glede av.  
Vinneren av årets pris viser en eksepsjonell styrke og kompetanse for faget interiørarkitektur og 
ringvirkningen av transformasjon – med hensyn til bærekraft, romfunksjoner, estetikk og detaljering. Med 
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en sterk realisme følger man den røde tråden gjennom prosjekteringen av bygget.» 
Oppgaven kan sees på nil.no. 

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

7. MYNDIGHETSKONTAKT  

7.1 Høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om rapporten fra 
Byggkvalitetutvalget med forslag til endringer i plan- og bygningsloven 
President, visepresident og leder for Profesjonskomiteen i NIL utformet i samarbeid med daglig leder et 
høringssvar som ble levert inne fristen 1. september 2020. NILs hovedinnspill er at interiørarkitektur bør 
være et eget godkjenningsområde. 
 
7.2 Innspill om DOGAs plass i virkemiddelapparatet 
På oppfordring fra DOGA utformet NIL et innspill til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om DOGAs 
plass i virkemiddelapparatet, hvor NIL bygget opp under hva DOGA selv ønsket. Innspillene ble levert 
innen fristen 20. desember 2019. 
 
7.3 Rapport til Kulturrådet om gjennomført prosjekt: registrering av NILs årbøker 1988-2016 
I mars rapporterte NIL om ferdig gjennomført prosjekt. Prosjektet var planlagt å ta fem år, men ble 
gjennomført på 3,5 år. Med rapportering gjennomført, mottok NIL de siste 20% av tilsagnet fra 
Kulturrådet, dvs. kr 40 000,-. 

7.4 NIL i møter med Statens Kunstnerstipend (SKS) 
14. januar Møte med Trude Gomnæs Ugelstad, leder av Utvalget i SKS 
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Daglig leder hadde besøk av leder av Utvalget i Statens Kunstnerstipend og fikk informasjon om mulig 
utvikling av SKS. Det kunne komme endringer som gjorde at NIL kanskje burde sjekke andre 
stipendordninger som passer bedre for våre medlemmer, f.eks. Kulturradet.no/søk støtte/kreativ næring. 
Daglig leder ba leder i SKS-INARK om å sjekke relevansen i ordningen. Endringene har ikke blitt innført og 
saken er dermed lagt i bero. 
 
30. november Dialogmøte Utvalget og stipendkomitéledere og -sekretærer i Statens kunstnerstipend 
Daglig leder deltok i 2-timers møte via Zoom.  
Temaene som ble tatt opp var: 

• Informasjon fra utvalget 
• Fagfellevurdering 
• Tilbakemeldinger fra forrige runde 

7.5 Korona-pandemien – NIL med oppfølging av offentlige oppdragsgivere 
30. mars: Utsendelse til offentlige oppdragsgivere. 368 kommuner og 10 fylkeskommuner 
«Hold hjulene i gang».  

Fulgte opp 9. juni: Informerte om NIL 75-årsjubileum, NILs årbok og digital plattform. Oppfordret 
mottakerne til å sende en e-post for å få kostnadsfritt tilsendt jubileumsårboken. 
Refererte også til utsendelse av 30. mars og vedla informasjonen fra da med lenker til utlysningsmaler og 
informasjon. 

2. juni: Daglig leder deltok på NHOs webinar hvor statsminister Erna Solberg orienterte om plan for å få 
økonomien i gang igjen 
Regjeringen presenterte en plan for å få økonomien i gang igjen etter krisen. Statsminister Erna Solberg 
orienterte om dette i medlemsmøtet. NHO-sjef Ole Erik Almlid kommenterte planen og NHOs sjeføkonom 
Øystein Dørum delte økonomisk overblikk og makroanslag. 

11. juni: Daglig leder deltok på NHOs arrangement «Gå for næringslivet» 
Innledning foran NHO-huset på Majorstua, deretter 20 minutter vandring i Frognerparken sammen med 
Stortingspolitiker.  
Daglig leder ble koblet med politiker Mathilde Tybring Gjedde, hun er på Stortinget for Høyre i Oslo. 

To budskap fra NIL – som hun likte godt fordi de var så konkrete:  
1. Gjennomfør planlagte prosjekter og forser prosjekter som er planlagt frem i tid. 

2. Det trengs flere masterplasser i interiørarkitekter og møbeldesign (ved KHiO og UiB/KMD). (Hun jobber 
med studieplasser, så det passet veldig godt.) 
 

8. SAMARBEID MED ANDRE  

8.1 Samarbeid mellom NAL, NIL og NLA 
NAL, NIL og NLA jobber 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. 
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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 utgaver i 2020) og Arkitektnytt (11 nummer i 2020, hvorav 
2 var digitale), og at NILs medlemmer får rabattert medlemspris på fagtidsskriftene.  
Tidsskriftsavtalen er reforhandlet, NIL oppnådde bl.a. at minimum 25% av stoffet i Arkitektur N skal 
omhandle interiørarkitektur og møbeldesign – og at NIL skal motta et administrasjonshonorar for arbeidet 
administrasjonen utfører. 

Samarbeid om konkurranser 
Fra 2019 er NIL observatør i NAL og AiNs felles konkurransekomité. NLA var tidligere observatør og aktiv 
bidragsyter i flere år og ble fra 2019 tildelt fullt medlemskap. Det blir interessant å se hvordan 
konkurransesamarbeidet utvikles som følge av komitésamarbeidet. 
 
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 NIL om og mottar støtte fra AFAG til vårt faglige arbeid, kr 50 000 i 2020. 

8.3 AiNs Arkitektur skaper verdi / innspill på nye prosjekter fra NIL 
Administrasjonen har jobbet med og levert et oppsett med prosjekter fra 2020 og 2019 (+ ett fra 2018) – 
og håper Arkitektbedriftene i Norge legger disse til i databasen: Arkitektur skaper verdi. 

8.4 Oslo arkitekturtriennale (OAT) 
NIL er assosiert medlem i OAT og deltar i forberedelsene til OAT 2022.  

8.5 Designers’ Saturday (DS) 
NIL har et godt samarbeid med styret i DS, hvor NIL promoterer arrangementet ovenfor 
samarbeidspartnere og medlemmene i NIL – og NIL tradisjonelt får delta med en informasjonstand uten å 
betale deltakeravgift. Designers’ Saturday 2021 gjennomføres forhåpentligvis 10.-12. september.  

8.6 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 
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 bl.a. Milano og Stockholm. New York vurderes, men det er et ressursspørsmål.  
 
Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet har fått i oppdrag å utvikle en strategi for internasjonal 
kulturpolitikk. Prosessen ble forsinket i 2020 pga. pandemien, men NIL har nylig, på vegne av SMI, spilt inn 
ønske om 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. 
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SMI 2.0 er under utvikling – og NIL er en av aktørene som antakelig blir en av de faste medlemmene/ 
deltakerne. 

SMI – Samarbeidsrådet for møbel og interiør står uten ledelse pga. DOGAs håndtering 
SMI har egentlig vært et stjerneeksempel på hva man kan få til ved å jobbe sammen mot felles mål. 
Dessverre trakk den sittende lederen i SMI, Ove Rogne i Northern og nestleder Ragnhild Grytten i 
Designindustrien i Norsk Industri seg i slutten av oktober pga. dårlig/uforutsigbar håndtering av 
sekretariatsfunksjonen som skulle ligge hos DOGA.  
NIL ved daglig leder har fulgt for å få klarhet i hva DOGA tenker om prosessen videre. NIL har bedt om et 
fellesmøte hvor alle aktørene i SMI inviteres slik at vi sammen kan avgjøre samarbeidsforumets fremtid. 

8.7 E-post til KODE, Nasjonalmuseet og Nordenfjeldske, signert av NIL og SMI, om arbeidet 
med søknad om statlig innkjøpsfond for design 
Respons på at museene overraskende trakk seg fra arbeidet med søknaden om statlig innkjøpsfond for 
design.  
Fokuset i e-posten var: 
NIL ønsker, sammen med SMI, å få til et møte med de tre museene for å diskutere hvordan designere, 
designorganisasjoner og museene i felleskap kan løfte fram design på en måte som ivaretar museenes 
krav til utvikling av egne samlinger, løfte fram norske designere og formidle norsk design som 
kulturuttrykk. Ved årsskiftet hadde vi ikke mottatt respons på henvendelsen. 
 
8.8 Tverrfaglig samarbeid innen arkitekturfeltet 
Det er flere plattformer hvor hele arkitekturfeltet; NAL, NIL, NLA, DOGA, OAT, AiN, AFAG, AHO, NTNU, 
BAS, NMBU og NODA jobber sammen for å ha en sterk nok stemme til å bli hørt. Sammenlignet med f.eks. 
helsesektoren er arkitekturfeltet lite.  
I 2020 kom vi til enighet om en felles arkitekturpolitisk plattform som foreningene AiN, AFAG, NAL, NIL og 
NLA fronter. Det er også etablert en web-løsning for plattformen, https://www.arkitekturpolitikk.no/, 
hvor myndigheter, oppdragsgivere og andre kan finne relevant informasjon – med lenker til aktuelle sider 
og samarbeidspartnere.  
Det arbeides aktivt fra alle parter med å spre budskapet til de politiske partiene for å få dem til å sette 
arkitekturpolitikk på de politiske partiprogrammene frem mot Stortingsvalget 2021.  

Mellom de store fellesmøtene er arbeidet organisert med en arbeidsgruppe med deltakere fra alle 
foreningene. 
 

9. ØVRIGE AKTIVITETER RELATERT TIL VIRKSOMHETSPLANEN 

9.1 Synliggjøring av faget og faggruppen    
 

9.1.1 nil.no er et viktig profileringsredskap overfor potensielle kunder, media og andre interessenter. 
Søkefunksjonen etter interiørarkitekt / møbeldesigner er forbedret på kompetanseområde og 
geografi. Pr. februar 2021 er det 858 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 
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, 

https://www.arkitekturpolitikk.no/
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helsebygg og annet. 
 
På de lukkede medlemssidene ligger nyttige verktøy, maler og informasjon for medlemmene i NIL; 
Blant annet kontraktsmaler, informasjon om kvalitetssikring og kontaktinformasjon til advokat 
som kan bistå medlemmene i korte telefonsamtaler – og anbefale videre håndtering av juridiske 
saker. 

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

9.1.2  interiørogmøbler.no / årboken på nett ble bygget opp og lansert i jubileumsåret 2020, se 
beskrivelse under pkt. 5.7 NILs årbok i digital utgave. 

9.1.3 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.  
 

9.1.4 Instagramkonto (nil_norge) er i bruk og kan med hell aktiviseres ytterligere. Administrasjonen har 
etterlyst medlemmer som ønsker å bidra med take over for en periode. 
 

9.1.5 Arkitektnytt (11 nummer i 2020, hvorav 2 kun digitale) 
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. De 
siste årene har interiørarkitektur og møbeldesign fått mye spalteplass. 
NIL har for tiden to redaksjonelle medarbeidere i Arkitektnytt. 
 

9.1.6 Arkitektur N (6 nummer i 2020) 
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. De siste årene har interiørarkitektur og møbeldesign fått mye spalteplass. 
Medlemmene oppfordres til å komme med innspill til redaksjonelt stoff både i Arkitektnytt og 
Arkitektur N. 

9.1.7  DOGA-merket   
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, ingen ble hedret i 2018 – 2019, men i 2020 
mottok Runa Klock Jacob-prisen, design- og arkitekturfeltets høyeste utmerkelse.  
NIL oppfordrer flere MNIL til å sende inn kandidater/prosjekter til de forskjellige områdene. 

9.1.8 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. Møbelgruppen i NIL har planlagt møter med jevne 
mellomrom, men pga. pandemien har det vært lite aktivitet i 2020.  

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

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 og 
www.interiørogmøbler.no er viktige profileringsredskaper, nettsidene er enkle å bruke og gjenspeiler NIL 
som en moderne og attraktiv organisasjon. NIL er også aktivt tilstede på Facebook og 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 Nasjonalt fagorgan for arkitektur og landskapsarkitektur og i Nasjonalt 
fagorgan for design.  

9.4.1 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 er bevisste på at dette er en 5-årig profesjonsutdannelse, 
derfor må vi kunne tilby alle «våre» med en god bacheloreksamen plass videre i studiet. Samtidig ønskes 
eksterne søkere velkommen inn, dette gir godt miljø og god utvikling! 
Høyskolen Kristiania jobber intenst med det endelige innholdet til masterstudie i interiørarkitektur, dette 
kan føre til tilbud om 20 nye masterplasser til kursstart høsten 2022. 

 

9.4.2 Studenter på høyskolene i Oslo og Universitetet i Bergen  
 
Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)  
Interiørarkitektur og møbeldesign – 52 stk.   

BA1 – 12 studenter  
BA2 – 14 studenter 
BA3 – 10 studenter 
MA1 – 8 studenter 
MA2 – 8 studenter 
 
 

http://www.nil.no/
http://www.interi%C3%B8rogm%C3%B8bler.no/
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Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design   
Institutt for design, Møbel- og romdesign/interiørarkitektur (tidl. KHiB) – 66 stk.  
BA1 – 13 studenter 
BA2 – 13 studenter 
BA3 – 12 studenter (høst 2020: + 2 innvekslingsstudenter fra Tyskland) 
MA1 - 17 studenter 
MA2 - 11 studenter (i utgangspunktet flere i dette kullet, men noen er i permisjon) 
 
Samarbeid om inn- og utveksling av studenter 
KMD og Institutt for Design er med i avtaler med andre universitet og høyskoler internasjonalt, gjennom 
Erasmus+. Erasmus+ er EU sitt program for utdanning. Det er verdens største utdanningsprogram og 
legger til rette for opphold i og utenfor Europa. Det er 33 programland i Erasmus+. Norge er med i 
programmet gjennom EØS avtalen. Her er det enkelt å både innveksle og utveksle på grunn av avtaler.  
 
KMD er også med i Norplus, som er Nordisk Ministerråds største utdanningsprogram innenfor høyere 
utdanningsinstitusjoner i de nordiske landene og Baltikum. 
Vi kan også ta inn studenter utenom disse, fra godkjente utdannelser, men der er vi ikke forpliktet på 
samme måte, og det skal gjennom større system. 
Vi har en egen rådgiver/internasjonal koordinator for dette, som organiserer og informerer. Fagstaben 
vurderer kompetansen til søkerne gjennom portfolio, CV og dokumentasjon. 

Her er linker med mer info 
https://student.oslomet.no/erasmus-og-nordplus 
https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus 

Vi har normalt 1-2 utvekslingsstudenter her i Bergen og da i 3., 4. og 5 semester.  Vi har ikke noen 
eksterne i 1.BA, men altså vår og høst i 2.BA (3. og 4. semester) og høst i 3.BA (5.semester). 6. semester er 
det avsluttende BA-eksamen, så da kan vi ikke ha noen. 
I år har det vært færre eksterne søkere, antagelig grunnet korona. Vanligvis 6-10 søkere til hvert av disse 
semestrene. På grunn av våre egne ressurser, varierer antallet vi tar opp. Vi har ofte satt grensen på totalt 
14 (egne studenter + eksterne) i et kull. 

Høyskolen Kristiania      
Interiørarkitektur (bachelorgrad) – 143 stk.  
BA1: 44 studenter  
BA2: 50 studenter  
BA3: 49 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. 
 
9.5.1 Åpent lunsjrom / digitale lunsjmøter, via Zoom, ble innført og to møter gjennomført i 2020 
Etter at det formelle landsmøte 2020 var gjennomført, gjensto det litt tid og medlemmene «minglet» og 
snakket fritt om forskjellige saker. Det ble ytret ønske om at det skulle innføres uformelle nettmøter som 
alle medlemmer kan delta på – gjerne med faglig innhold. 

Som en direkte følge av dette innspillet, bestemte styret seg for å starte opp med digitalt lunsjrom, hver 
annen måned – kl. 12-13, siste torsdag i måneden. I 2020 ble det gjennomført to åpne lunsjrom. I det 

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
https://student.oslomet.no/erasmus-og-nordplus
https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus
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første ble hovedfokuset hvordan møtene skulle legges opp – i det andre, dvs. det første reelle lunsjmøte 
med planlagt innhold, var det Else Abrahamsen i MakersHub som delte erfaringer med arbeidet og 
resultatene fra Jordal Fritidsklubb – meget interessant. 

De neste åpne lunsjrommene ble lagt opp med presentasjon av et prosjekt, med påfølgende faglige 
spørsmål og samtaler etterpå. Deltakeranatallet har steget for hvert arrangement. 

9.5.2 Kurs 
NIL har i 2020 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.  

9.5.2.1 NAL-kurs med invitasjon til NILere 
I 2020 har vi formidlet invitasjon til 14 kurs i regi av NAL samt en serie på tre samlinger med fordypning i 
Universell Utforming. Stort sett alle kurs tilbys strømmet. 
 
9.5.2.2 DOGA invitert til kurs: 
I 2020 har NIL formidlet ett webinar avholdt av DOGA. 
 
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 Monica D. Heck har i 2020 vært NILs "utenriksminister" og hovedkontakt vis á vis European 
Council og Interior Architects (ECIA).  
Interiørarkitekt MNIL Jeremy Williams er styremedlem i ECIA. 
 
Det nordiske nettverket i ECIA er vekket til live. De to siste årene har vi i NIL fått god kontakt med de 
andre nordiske landene. Vi ser at de nordiske landene har mange likhetstrekk og har derfor godt utbytte 
av å diskutere utfordringer og suksesser med hverandre. 
NIL hadde vertsrollen i Zoom-møte i desember som erstattet et planlagt møte i Oslo i april 2020. 
Det ble et interessant og givende møte hvor bl.a. antall studieplasser og foreningsorganiseringen i de 
enkelte landene ble diskutert. 
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10. ADMINISTRATIVT ARBEID 
 
10.1 Styremøter  
Det er avholdt seks styremøter via Teams i 2020.     
101 styresaker har vært behandlet. 

 
 

 

 

NILs styre 2020-2021, med adm. sekretær og daglig leder 

Fra venstre: Henrikke Roll Heirung, Fredrik Torsteinsen, Urd 
Schjetne, Lene Utbjoe (visepresident), Sara Skotte (adm. sekretær), 
Mona Lise Lien (daglig leder) og Monica D. Heck (president). 
Varamedlem Beata Brzoza var dessverre ikke til stede.   

 
Foto: NIL 

 
10.2 Strategi og handlingsplan 
Styret og administrasjonen har stort fokus på å gjennomføre den vedtatte Strategi og handlingsplan 2019-
2021 som ble vedtatt på landsmøte 2019. 
 
10.3 Nettsider   
10.3.1 nil.no (Drupal) – NILs medlemsdatabase 

Det er nedlagt betydelig innsats de senere årene for å forbedre nettsiden. 
 
10.3.2 interiørogmøbler.no – digital plattform for NILs årbok 
Digital plattform for årboken, lansert i 2020. 
 
10.3.3 Facebook / NILsiden 
Brukes aktivt for å spre informasjon om stort og smått – og som markedsføringskanal for medlemmene. 
 
10.3.4 Instagram / nil_norge 
Brukes aktivt for å spre informasjon om stort og smått. 
 
10.4 Spørreundersøkelse/medlemsundersøkelse 
I 2020 ble det, på samme måte som i 2019, gjennomført en enkel spørreundersøkelse via SurveyMonkey 
blant alle ordinære medlemmer. Undersøkelsen tar få minutter å besvare og gjennomføres en gang pr. år 
for å følge utviklingen i noen viktige parametere for profesjonen, slik at foreningen evt. kan sette inn tiltak 
der vi ser at det avdekkes behov for det. Oppsummering av svarene er tilgjengelige på nil.no. 
 
10.5 Spørreundersøkelser ifbm Korona-pandemien 
NIL gjennomførte i 2020 fire korte medlemsundersøkelser via SurveyMonkey for å kartlegge hva slags 
innvirkning myndighetenes pålagte begrensninger påvirker utøvelsen av faget og medlemmene. 
Oppsummering av svarene er tilgjengelige på nil.no. 
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11. ÅRSREGNSKAP 2020 
Resultatet for 2020 ble et underskudd på kr 45 320,-.   

Budsjettet for 2020 var satt opp med et underskudd på ca. kr 378 000,-.  
Utover dette ble resultatet av annonsesalget ca. kr 220 000,- lavere enn budsjettert. 
 
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 i NAL-bibliotekets artikkeldatabase av innholdet i NILs årbøker             
 tilbake til 1988 er gjennomført på kortere tid enn planlagt, over driftsbudsjettet. NIL har dekket  
 halve kostnaden selv, kr 200 000,-. Norsk Kulturråd dekket den andre halvparten. 
-NILs jubileumsårbok ble laget og utgitt som planlagt med en ekstrakostnad på ca. kr 250 000,-. 
-Ny digital plattform for NILs årbok er belastet regnskapet 2020 med kr 138 596.  
 (Investering i utvikling av plattformen; kr 295 000 avskrives over fem år.) 
 
Oslo, 16. mars 2021 

 

____________________________   ____________________________ 

Monica Døhlie Heck     Lene Utbjoe 
President      Visepresident 
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Fredrik Torsteinsen     Urd Schjetne   
Styremedlem      Styremedlem 

 

___________________________   ___________________________  

Henrikke Roll Heirung     Mona Lise Lien 
Styremedlem      Daglig leder 
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