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Sak 4/2022 NILs årsmelding 2021  

Foreningen har, som resten av verden i 2021, 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. Styret og administrasjonen opplever at vår 
tilstedeværelse og bidrag i mange sammenhenger blir lagt merke til – og vår stemme blir hørt. 

1. LANDSMØTET 2021 

Landsmøtet ble avholdt digitalt på plattformen Zoom, 22. april 2021. 
Antall stemmeberettigede til stede: 68 
Antall ikke stemmeberettigede til stede: 3   
Antall fullmakter: 27 
Antall stemmer totalt: 95 
 
Lenke til protokollen 

1.1 Valg 2021 

Styrets sammensetting 2021 – 2022 
President – valgperiode 1 år:  Monica Døhlie Heck – på valg 
Styremedlem – valgperiode 2 år:         Fredrik Torsteinsen – ett år igjen av perioden 
Styremedlem – valgperiode 2 år: Urd Schjetne – på valg 
Styremedlem – valgperiode 2 år: Beata Brzoza – på valg (tidligere varamedlem) 
Styremedlem – valgperiode 2 år: Kaja Kosonen Geiran – ny i styret 
Varamedlem – valgperiode 1 år: Synnøve Sandøy – ny i styret 

 
Nye komitémedlemmer 
Opptakskomiteen for interiørarkitekter 
Lene Utbjoe.  
 
Revisor 2021 
Gjenvalg av revisor fra BDO AS. 
 
Valgkomité 2021 – 2022 
Annetin Hurum  - Agdergruppen 
Lene Utbjoe  - Bergensgruppen 
Henrikke Roll Heirung - Oslogruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nil.no/sites/default/files/medlemmer/nil1/protokoll_fra_nils_landsmote_2021_signert_0.pdf
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1.2 Kontingenter 2022  
Kontingenten for 2022 ble økt i tråd med utviklingen i konsumprisindeks fra SSB, tilsvarende ca. 2,5 %. 

Medlemskap 2021 2022 

Ordinært medlemskap 
3600 3 690 

Ved medlemskap i AFAG – reduseres kontingenten 
med kr. 650 2950 3 040 

 + lokalgruppekontingent     
 + abonnement på Arkitektnytt og Arkitektur N     

Kontingent 2. år etter mastereksamen  
2170 2 225 

Ved medlemskap i AFAG – reduseres kontingenten 
med kr. 650 1520 1 575 

 + lokalgruppekontingent     
 + abonnement på Arkitektnytt og Arkitektur N     

*Pensjonister 
550 565 

 + lokalgruppekontingent     
 + abonnement på Arkitektnytt og Arkitektur N     

Uføretrygdede  
550 565 

 + abonnement på Arkitektnytt og Arkitektur N     

 1. år etter mastereksamen (1 ½ år).  
340 350 

 + lokalgruppekontingent     
Studentmedlemmer. Betaler ikke 
lokalgruppekontingent. 340 350 
Tidsskriftsabonnement for studenter og 1. år etter 
mastereksamen kan bestilles direkte hos NAL for 1/2 
pris     
Arkitektnytt (pris i 2022 fastsettes av NAL i desember 
2021) 2021: kr 730     
Arkitektur N (pris i 2022 fastsettes av NAL i desember 
2021) 2021: kr 980     

   
*Man betaler pensjonistpris fra det året man fyller 70 
år (i henhold til vedtak på landsmøte 2020). De som 
går av med pensjon før, sender dokumentasjon til 
administrasjonen.   
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1.3 Ekstraordinært landsmøte, 14. oktober 
NILs landsmøte 2021 ble avholdt digitalt 22. april. I forbindelse med sak 11/2021 del 2, om bruken av 
merket MNIL, ble det gjort en formell feil med for sen utsendelse av nytt vedtaksforslag. Styret besluttet å 
kalle inn til ekstraordinært landsmøte, der denne saken ble behandlet. 
Lenke til protokoll 
 
 
 
1.4 Digital fagdag 21. oktober 2021: Antropocen  
Tittelen Antropocen refererer til definisjonen av en ny geologisk tidsepoke. Denne har sin bakgrunn 
i omfattende endringer av jordens overflate på grunn av menneskelig aktivitet. 
Antro = menneske, cen = sentrum 
 

 
 
Programkomiteen besto av: Beata Brzoza (leder), Urd Schjetne, Synnøve Sandøy og Kaja K. Geiran. 
Det var 46 deltakere på fagdagen.  
 
Lenke til oppsummering og presentasjoner. 
 

2 ORGANISASJON 

2.1 NILs styre 
Monica Døhlie Heck, president  
Kaja Kosonen Geiran, visepresident 
Fredrik Torsteinsen, styremedlem   
Urd Schjetne, styremedlem 
Beata Brzoza, styremedlem 
Synnøve Sandøyr, varamedlem 

https://nil.no/sites/default/files/medlemmer/nil1/nil_protokoll_14oktober_2021.pdf
https://nil.no/aktuelt/16013/nils-fagdag-2021-antropocen-oppsummering-med-lenker-til-presentasjoner-og-kontaktinfo
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2.2 Administrasjon 
Mona Lise Lien, daglig leder 
Sara Skotte, administrasjonssekretær (50% stilling)        Adm.sekretær Sara Skotte  
Eva Lybæk, regnskapsfører (5% stilling)         og daglig leder Mona Lise 
Lien. 
             Foto: Espen Grønli 

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 

 
I mars 2021 ba styret i NIL etisk komité om en uttalelse som gjelder en sak som har versert i flere år 
angående feilaktig bruk av varemerket ‘MNIL’.   

Dette blir den eneste saken etisk komite behandler i 2021, og prosedyren for behandling av saker i NILs 
etiske komité ble etterfulgt. Beslutningen etter behandling ble som følger:  

«Etisk komité kan ikke se at Etiske regler for IFI/NIL og ECIA er brutt i denne saken. Vi vil heller betegne 
saken som regelbrudd på NILs vedtekter.» 

Medlemmer av NILs etisk komitè:  
Hege Roksand, Camilla Dahl, Morten Haneseth og leder 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 i februar 2020 en fyldig årsrapport 
for 2019, med flere forslag til tiltak som kan styrke dokumentasjonen av utøvere og faget. Komiteen er 
invitert av NILs styre til et møte for å bistå med vurdering og planlegging av gjennomføring av prioriterte 
tiltak.  
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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 
• Lene Utbjoe 

 
Komiteen har behandlet søknader om opptak på særskilte vilkår i to omganger i 2021 i forbindelse med 
søknadsfristene. Komiteen har vurdert 16 søknader, hvorav 12 av søkerne ble tatt opp som medlem i NIL. 
 
Opptakskomiteen har i samarbeid med Utdanningskomiteen evaluert og justert evalueringsskjemaet som 
brukes ved vurdering  av søknader om medlemskap på særskilte vilkår. 
 
2.3.5 Profesjonskomiteen  

• Bjørg Eva Røssaak (leder) 
• Sara Cavalheiro  
• Gerd Solveig Leiros (Gikk ut i fødselspermisjon på vårparten) 
• Inghild Dyrnes Karlsen 
• Ingunn Skulbru (er registrert som vara – ikke aktivt medlem) 

 
Profesjonskomiteen gjennomførte mange gode arbeidsmøter på Teams ila vinteren og våren 2021 hvor vi 
blant annet startet med å formulere konkrete tilbakemeldinger på NIL sine nettsider. Å følge opp på dette 
er per i dag utenfor vår agenda, så vi har laget et forslag som innebærer å fjerne innhold som ikke lengre 
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er relevant og erstatter/fyller inn med linker og noe tekst. Vi har hatt ett arbeidsmøte med daglig leder i 
NIL i vinter og følger opp med ny runde i disse dager.  
 
Før sommeren så vi også på underlag fra Kommunal – og moderniseringsdepartementets invitasjon 
«Innspillsformum for arkitektur, bokvalitet og nabolag» som ble fulgt opp med konkrete kommentarer i 
september. I november ble tekst/intervju til Arkitektnytt innlevert. I desember kommenterte vi på høring 
angående behovet for byarkitekt i Oslo hvorpå NIL leverte sitt svar like før jul.  
 
Komiteen har slitt med travle medlemmer som periodevis ikke har hatt mulighet til å bidra inn i gruppen. 
Komiteen har hatt god oppfølging og bidrag fra «fadder» i NILs styre, president Monica D. Heck underveis, 
samt et eksternt stuntbidrag fra NIL-medlem og leder i Oslogruppen, Birgitte Breimo på besvarelsen om 
arkitektur, bokvalitet og nabolag.  
Det står ikke på engasjementet blant medlemmene når vi har hatt møter, men å sette av tid har vært 
utfordrende for hele gruppen virker det som. Vi skulle også gjerne sett et konkret resultat og noe av det vi 
har gitt innspill til høringer eller lignende, slik at vi fikk noen gjennomslag eller «seire» å se tilbake på. Tror 
det hadde vært ekstra motiverende. Vi har også diskutert hvordan vi kunne følge opp når innspill er sendt 
over til departement for å markere oss ytterligere, uten at vi har landet på hva/hvordan dette skulle 
gjøres.  
 
Ingen av medlemmene fortsetter neste periode. Som leder er det betimelig å stille seg selv spørsmålet om 
noe kunne vært gjort annerledes for å unngå dette. Har snakket med valgkomiteen om dette, altså om 
noen har meldt inn organisering av arbeidet som årsak til at de trekker seg, men det var ingen 
tilbakemeldinger på dette, da jeg snakket med Henrikke R. Heirung i forbindelse med ny rekruttering.  
  
Jeg har 1 år igjen av mitt engasjement, men ser utfordringen med å få nok tid til arbeidet som skal gjøres. 
Nå har det siste ¾ året vært spesielt krevende for egen del, men selv om hverdagen nå går over i en mer 
normal fase, så stiller jeg likevel min plass til disposisjon dersom noen ønsker å ta over som leder for 
komiteen. Og hvis det blir til at jeg fortsetter siste året, vil det nok være litt enklere å følge opp mer 
kontinuerlig fremover. Ser også at deler av Oslo-gruppen initierer arbeidet med å heve anseelsen, 
kunnskapen og gjøre vårt faglige bidrag bedre kjent. Det vil være bra å jobbe sammen om dette den 
kommende tiden.  
For det er mye å ta tak i og NIL er selvfølgelig en essensiell aktør i dette arbeidet. 
 
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 to møter i 2021, begge digitale. Omorganisering av høyskolene og 
universitetet, løsninger ifbm undervisning og eksamen under pandemien, justeringer av studieplanene – 
samt behov for flere masterplasser var hovedtemaer i møtene. Det har også blitt snakket om 
informasjonsdag for studentene på campus. 
Utdanningskomiteen har i samarbeid med Opptakskomiteen for interiørarkitekter evaluert og justert 
evalueringsskjemaet som brukes ved vurdering av søknader om medlemskap på særskilte vilkår. 
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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                                                           x                
Solveig Torsteinsen, Pernille Akselsen 
og Elisabeth Våpenstad-Rånes 

Redaksjonsmedarbeider Arkitektur N                            x 

Malin Skjelland Eriksen, Gard Flydal 
Rorgemoen 

Redaksjonsmedarbeidere i Arkitektnytt                              

Aslaug Marit Øyehaug Viti (tidligere Musea på Sunnmøre)                                x 
Eli-Kirstin Eide Stiftelsen Arkitekturmuseet                                              x          
Terese Simonsen I faggruppen til Nordnorsk Design- og     

Arkitektursenter (NODA)                                                   
 Norsk forening for ergonomi og human factors     

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

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

 
3 MEDLEMSOVERSIKT pr. 31. desember 2021 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Noter:  
Studenter = student + utvidet studentmedlemskap 
Pensjonister = pensjonister + ufør 



  
 

Styrets årsmelding 2021, side 10 av 25 
 
 

3.1 Æresmedlemmer 
• Solveig Lønne Christiansen  
• Aud Dalseg  
• Trinelise Dysthe 
• Gunvor Øverland Bergan 
• Peter Opsvik 

 
• Aase Lørup Jørgensen (død 2018) 
• Alf Sture (død 2000) 
• Arne Remlov (død 1998) 
• Birger Dahl (død 1988) 
• Bjørn A. Larsen (død 2018) 
• Sven Ivar Dysthe (død 2020) 
• Anne Lise Aas (død 2020) 

 
3.2 Lokalgrupper, medlemstall og leder i lokalgruppestyre 

Lokalgrupper  Antall medlemmer pr. 
31.12.2021 

Lokalgruppeleder 

Agdergruppen 10 Katrine W. Arnesen 
Bergensgruppen 101 Vilde Øritsland Houge 
Hedmark/Opplandgruppen 9 Hvilemodus 
Møregruppen 20 Aslaug Marit Øyehaug 

Nord-Norgegruppen 13 Renathe Helen Åseng Hansen 
Oslogruppen 451 Birgitte Breimo 
Rogalandgruppen 28 Silje Kvanvik Olsen 
Trøndelaggruppen 36 Karen Naalsund 
Vestfold/Telemarkgruppen 30 Jeanette Nerlinger 
Ingen lokalgruppe 4  
Totalt antall medlemmer 702  

 
GIG (Gamle 
interiørarkitekters gruppe) 

20 Aud Dalseg og Benedicte Aars-
Nicolaysen 

Lokalgruppenes årsrapport 2021 er vedlagt bakerst i sakspapirene.  
 
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/ 
• Frivillighet Norge, https://www.frivillighetnorge.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
http://oslotriennale.no/
https://www.frivillighetnorge.no/
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5. ÅRBOKEN INTERIØR&MØBLER 2021  

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

•      Studentmedlem 2. 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: 3 000  
• Prosjektleder: Mona Lise Lien   
• 52 av 106 innsendte prosjekter ble antatt  

5.2 Lansering 
NILs årbok INTERIØR&MØBLER 2021 ble lansert på signalprosjektet Legenes Hus i Oslo 24. august kl. 
17:30-20:00.  
Lanseringen ble strømmet, slik at både lokalgrupper og enkeltmedlemmer kunne følge arrangementet. 
Pga. smittevern deltok ca. 40 personer fysisk i lokalene. 
Interiørarkitektene i Metropolis som hadde ansvaret for rehabilitering av bygget presenterte prosjektet 
og prosessen frem til ferdig resultat, prosjektleder for Legenes Hus fortalte om sin opplevelse med 
prosessen og prosjektet.  
President i NIL, redaktør for årboken, grafisk designer samt prosjektleder holdt innlegg, deretter var det 
gruppedelt omvisning i bygget. 
Lokalgruppene som deltok hadde egne prosjektpresentasjoner lokalt etter at strømmingen ble avsluttet. 
 
5.3 Innhold  
Fokus på gjenbruk og transformasjon - en del av interiørarkitektenes kjernekompetanse 
I 2021 var det mye fokus på gjenbruk og transformasjon av bygg og interiør, både i fagartikler og i 
prosjekter. For interiørarkitekter har feltet alltid vært en del av kjernekompetansen – og vi ser nå at andre 
profesjoner beveger seg i samme retning. 

• 244 sider 
• 1 omfattende fagartikkel og sirkulærøkonomi og gjenbruk 
• 6 signalprosjekter 
• 15 kategorier 
• 46 prosjekter fordelt på kategorier 
• 78 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   
• Else Marie Dahll 
• Tone Grimsrud 
• Sigrid Aarønæs  
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• Sara Skotte 
• Kari Svendsen 

Selgerleder 
Steffen Kørner Ludvigsen 

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. 
 
Registrering i NAL-bibliotekets artikkeldatabase / tilgjengelig for forskning 
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 er 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. Registreringen av utgavene fra og med 2017 og fremover finansieres utelukkende av 
NILs egne midler. 

5.6 NILs årbok som profileringsverktøy og distribusjon 
Årboken er sammen med nettsidene NILs viktigste ansikt utad. Årbok 2021 er trykket opp i ca. 
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.  

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

5.7 NILs årbok i digital utgave: interiørogmøbler.no 
I forbindelse med NILs 75-årsjubileum i 2020 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, 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 2021 behandlet 16 stipendsøknader på til sammen kr 96 573,-.   
NIL-stipend 2021 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. 
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6.2 Anne Alnæs’ studentpris 
Tre masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæs’ studentpris. Ragnheidur Björnsdóttir fra Fakultet 
for Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen gikk av med seieren med masteroppgaven «Vi er når vi 
bor».  

Fra juryens begrunnelse 
«Vinneren av årets Anne Alnæs’ studentpris berører et interessant og aktuelt tema innen interiørfaget. De 
funn vinneren av årets pris gjør i sin MA-oppgave, viser at det frem til nå i liten grad er tilrettelagt for 
beboeres levesett og egenart i studentboligene i Norge. Ragnheidur Björnsdóttir har gjennomført en 
analytisk vurdering med tilbakeblikk på tidligere og dagens studentboligbygg. Hun har utført en teoretisk 
sterk oppgave på temaet boligbehov for studenter med problemstilling som berører mange fasetter av 
studentenes livssituasjon. Resultatene fra spørreundersøkelsen gjennomført blant beboere i valgt bygg 
«Studentbyen Nattland» i Bergen, leder til oppgavens fokus på variasjon i behov for sosialt naboskap og 
fellesskap.  Det belyses sammenheng mellom funksjon, identitet og verdighet samt betydningen av å se 
på bomiljøet i et gjenbruks- og bærekraftsperspektiv. 
Juryen oppfordrer Ragnheidur Björnsdóttir til å ta MA-oppgaven videre uten de rammene Studentbyen 
Nattland har gitt med begrensningene fra bygget. Ved å ta besvarelse enda lenger styrkes oppgavens 
konsept «bærekraftig skreddersøm for den enkeltes valg». 
Oppgaven er imidlertid akademisk sterk, godt gjennomarbeidet og viser interessante løsninger.» 
Oppgaven kan sees på nil.no. 
 

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

7.1 Møte med Senterpartiets stortingsgruppe, energi- og miljøfraksjon 13. januar 
President og daglig leder hadde 45-minutters digitalt møte med fire av SPs stortingsrepresentanter. De 
ønsket informasjon fra NIL om sirkulær økonomi for møbler og interiør. Vi koblet dette sammen med det 
store bildet om gjenbruk og transformasjon – og den arkitekturpolitiske plattformen. I ettertid 
ettersendte vi ytterligere informasjon, og fulgte opp etter NRK1s tv-program hvor leder av SP, Trygve 
Slagsvold Vedum deltok. NIL stiller opp om SP ønsker mer info om sirkulær økonomi eller i andre 
spørsmål. 

7.2 NIL bidro til NRK ifbm TV-programmet "Sløsesjokket", sendt 27. januar 
Daglig leder hadde et langt møte med NRKs research-team ved Lisbeth Løland ifbm «Sløsesjokket» om 
kontormøbler som skulle gå på TV.  

Tre hovedpunkter fra innspillene: 

1. Det går ikke an at det kastes ca. 140 000 tonn brukbare kontormøbler årlig. Bevisstløs 
handling. 

2. Kravene til produsentene og produktene er skyhøye i innkjøpsfasen. De som kjøper inn 
har et samfunnsansvar for at livssyklusen til kontormøbler sluttføres – om det er direkte 
gjenbruk, ombruk, oppgradering – eller en kombinasjon. 

3. Bruk profesjonelle samarbeidspartnere (f.eks. interiørarkitekter) som gir råd om gjenbruk 
– og lytt til rådene, selv om prosessen kanskje blir litt mer ressurskrevende. 
Man kan dermed få et unikt resultat – og bidrar til miljø-dugnaden. 

7.2.1 Kronikk av daglig leder etter «Sløsesjokket» om kontormøbler 
Etter at programmet var sendt, skrev daglig leder en kronikk, etter oppfordring fra Lisbeth Løland i NRK, 
og sendte til flere dagsaviser som «ikke hadde plass til å ta den inn». Kronikken ble til slutt publisert i 
Arkitektnytt og spredd den veien. 

7.3 Oppfølging av EU om CPV-koder for interiørarkitektur-tjenester  
Daglig leder fulgte i januar opp en flerårig dialog med EU om revideringen av CPV-koder, herunder at 
interiørarkitektur-tjenester bør får egen CPV-kode. 
Denne gangen var svaret:  
“The CPV is not updated and the project regarding its revision is currently on hold.” 

 
Vi ga umiddelbart tilbakemelding om at dette haster, at CPV-koding fortsatt er relevant i Norge – og at det 
har stor betydning for hvordan konkurranser og anbudsforespørsler spres – og for hvordan 
interiørarkitektprofesjonen blir behandlet. 

7.4 Møte med Oslo Kommune, byråd for byutvikling, Arild Hermstad  
President og daglig leder hadde 8. februar et hyggelig og interessant møte på Zoom med seks deltakere. 
Vi presenterte NIL og hva våre medlemmer bidrar med i samfunnet – og adresserte nok en gang at NIL 
ønsker at interiørarkitektur skal inngå i statuttene for Oslo bys arkitekturpris.  
Vi fikk et navn å kontakte; leder av Byutviklingsutvalget, Hermann Kopp. 

7.4.1 Henvendelse sendt Hermann Kopp, Oslo kommune om endringer i statuttene til Oslo bys 
arkitekturpris. Brev sendt med e-post 12. mai. 
Daglig leder fulgte opp det langsiktige arbeidet som er gjort for å få interiørarkitektur inn i statuttene for 
Oslo bys arkitekturpris og kontaktet leder av Byutviklingsutvalget ved Hermann Kopp. 
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Nok en gang et kort avslag, mottatt søndag 16. mai: 
Jeg er helt sikker på at interiørarkitektene og møbeldesignerne fortjener priser, men Oslo Bys 
Arkitekturpris vil etter min mening bli utvannet hvis man også skulle inkludere disse gruppene. 
Om dette f.eks. blir foreslått av Byrådet eller en bystyrerepresentant, vil det ikke kunne gjennomføres før 
tidligst 2022. 
Mvh, Hermann Kopp 
 
7.5 Innspillsmøte for den internasjonale strategien for kulturpolitikken med design og 
arkitekturfeltet  
Daglig leder deltok i møtet 17. februar som var i regi av Kulturdepartementet (KUD) og 
Utenriksdepartementet (UD). De skal utarbeide en internasjonal strategi for kulturpolitikken, som en 
oppfølging av Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft. Strategien skal bidra til å gjennomføre de 
internasjonale aspektene og ambisjonene i kulturpolitikken.  

Skriftlige innspill til ovennevnte ble sendt inn innen fristen: Lenke 

7.6 Innspill til Kulturrådet ifbm utredning om diversestipend for nyutdannede kunstnere 
Essensen: NIL anser en endring fra diversestipend for nyutdannede kunstnere til et mer generelt 
etableringsstipend som en god idé – og ønsker at møbeldesignere skal bli omfattet av ordningen. 

7.7 NIL med kandidater til juryen for Statens pris for byggkvalitet, på henvendelse fra DiBK 
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) ba på vegne av KMD om fire kandidater til denne viktige juryen for 
perioden 2022-2025. Departementet valgte Hildegunn Senneseth som nytt jurymedlem fra NILs rekker. 

7.8 Henvendelser til (offentlige) kunder ifbm konkurranseutlysninger 
Konkurransekomiteen i NIL sender i samarbeid med administrasjonen henvendelser til kunder når 
utlysningene er urimelige eller har betydelige feil eller mangler i våre øyne. Noen ganger når vi frem med 
innsigelsene, andre ganger ikke. 
De fleste henvendelsene legges på lukkede medlemssider: https://nil.no/medlemssider/henvendelser-i-
forbindelse-med-utlysninger 

7.8.1 Brev til Jernbanedirektoratet. Reaksjon på utlysning: NIL reagerer på konkurranse hvor møbler, 
inventar og interiørdesign inngår i samme konkurranse  

7.8.2 Henvendelse fra NIL til Ålesund kommune ifbm Anskaffelse - Rådgivningstjenester Bygg og anlegg, 
2020 20/3928. Ang. krav til utdannelse for iark.  
Lokalgruppeleder i Møregruppen, Aslaug Marit Øyehaug hadde fanget opp at utlysningen var upresis ifbm 
krav til utdannelsesnivå hos iark for å kunne tilby sine tjenester. Hun hadde på eget initiativ fått 
gjennomslag, som deretter igjen ble endret. Hun ba derfor NIL sentralt om bistand. Lenke 

 
7.8.3 Henvendelse til Statsbygg: Ocean Space Centre - Prosjekterings- og byggherrerådgivningsgruppe 
(Gruppen), interiørarkitekt må inngå 

 
7.8.4 Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid - klage på konkurranseutlysning om modernisering av Jessheim 
bibliotek. 
Konkurransekomiteen advarer våre medlemmer mot å delta i konkurranser med uholdbare betingelser. Vi 
har sett flere av denne typen åpne bibliotekskonkurranser med krav om løsningsforslag uten vederlag 
samt utsikt til oppdrag av begrenset størrelse - noe som ikke økonomisk bærekraftig. 

https://nil.no/sites/default/files/medlemmer/nil1/innspill_fra_nil_til_internasjonal_strategi_for_kulturpolitikk_arkitektur_og_design_brev.pdf
https://nil.no/medlemssider/henvendelser-i-forbindelse-med-utlysninger
https://nil.no/medlemssider/henvendelser-i-forbindelse-med-utlysninger
https://nil.no/sites/default/files/medlemmer/nil1/alesund_kommune_konkurranse_om_anskaffelse_av_radgivningstjenester_nil.pdf
https://nil.no/henvendelser-i-forbindelse-med-utlysninger/16011/henvendelse-til-statsbygg-ocean-space-centre
https://nil.no/henvendelser-i-forbindelse-med-utlysninger/16011/henvendelse-til-statsbygg-ocean-space-centre
https://nil.no/henvendelser-i-forbindelse-med-utlysninger/15923/ovre-romerike-innkjopssamarbeid-klage-pa
https://nil.no/henvendelser-i-forbindelse-med-utlysninger/15923/ovre-romerike-innkjopssamarbeid-klage-pa
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7.8.5 Henvendelse til Sarpsborg kommune om konkurranse om iark-tjenester ifbm Sarpsborg bibliotek / 
pris bør ikke være eneste kriterium 
 
7.8.6 Konkurransekomiteen for NAL, AiN, NLA og NIL med henvendelse til Oslo kommune, 
Utdanningsetaten ifbm direktetildeling av kontrakt 18. juni 2020, uten forutgående konkurranse 
Langt på vei medhold i klagen. 
 
7.8.7 Henvendelser ifbm manglende kreditering av AS Scenario interiørarkitekter ifbm Deichman 
Bjørvika 
Daglig leder henvendte seg til aktører om manglende kreditering av AS Scenario interiørarkitekter ifbm 
Deichman Bjørvika og prisdryss over prosjektet. Både bygg.no og Arkitektnytt har lagt til 
interiørarkitektene som følge av henvendelsene. Deichman er svært opptatt av at alle skal krediteres – 
manglende kreditering fra juryene i priser skyldes ikke mangel på info fra Deichman. 
 
 
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. 

NAL, NIL og NLA har flere felles arenaer hvor vi samarbeider 
Kontorlokaler 
NIL leier lokaler i AS Arkitektenes Hus Eiendom inkl. bredbånd med brannmur og skanner/printer med 
tilbehør. 

Tidsskriftsavtalen med Norske arkitekters landsforbund (NAL) innebærer bl.a. at NIL har redaksjonelle 
medarbeidere i redaksjonene til Arkitektur N (6 utgaver i 2021) og Arkitektnytt (11 nummer i 2021) - og at 
NILs medlemmer får rabattert medlemspris på fagtidsskriftene.  
Tidsskriftsavtalen ble reforhandlet i 2020 og 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. 

Omstrukturering av tidsskriftene  
Det pågår arbeid med å omstrukturere tidsskriftene. Planen er at det meste skal bli digitalt, redaksjonene 
skal slås sammen og ett av tidsskriftene skal trykkes. Endringene skjer mest sannsynlig ved overgangen til 
2023.  

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. På sikt håper NIL på fullt medlemskap. 
 
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 55 000 i 2021. 

https://nil.no/henvendelser-i-forbindelse-med-utlysninger/15913/henvendelse-til-sarpsborg-kommune-om-konkurranse-om
https://nil.no/henvendelser-i-forbindelse-med-utlysninger/15913/henvendelse-til-sarpsborg-kommune-om-konkurranse-om
https://nil.no/henvendelser-i-forbindelse-med-utlysninger/15912/22062021-konkurransekomiteen-nal-ain-nla-og-nil-med
https://nil.no/henvendelser-i-forbindelse-med-utlysninger/15912/22062021-konkurransekomiteen-nal-ain-nla-og-nil-med
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8.3 Oslo arkitekturtriennale (OAT) 
NIL er assosiert medlem i OAT og deltar i forberedelsene til OAT 2022. Styret i NIL har besluttet at NILs 
fagdag(er) blir bidraget ifbm Oslo arkitekturtriennale i september 2022. Programkomiteen jobber med 
innholdet. 

8.4 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 ble gjennomført 10.-12. september.  

8.5 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 har hele tiden bidratt aktivt i arbeidet.  
 
Strategi for internasjonal kulturpolitikk 
Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet har fått i oppdrag å utvikle en strategi for internasjonal 
kulturpolitikk. Prosessen er forsinket pga. pandemien, men NIL har, 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. 

SMI 2.0  
SMI 2.0 er under utvikling – og NIL er en av aktørene i styringsgruppen som i tillegg består av 
Designindustrien i Norsk Industri og en representant for høyskolene/universitetene som tilbyr 
designutdanning. 

I 2021 inngikk SMI en samarbeidsavtalen med virkemiddelapparatet ved DOGA og et halvårig 
prøveprosjekt. I prøveperioden skal vi gjennomføre tre åpne frokostarrangementer for hele verdikjeden, 
på DOGA. Arrangementene strømmes. 
Målet er å løfte norske designere, norsk design og norsk designindustri - hjemme og ute.  
Ett av frokostmøtene ble avholdt i 2021 og to avholdes i 2022, det siste 5. mai. Les mer på nil.no, lenke 
 
8.6 Om arbeidet med søknad om statlig innkjøpsfond for design 
NIL har sammen med SMI, og i samarbeid med KODE, Nasjonalmuseet og Nordenfjeldske, over flere år 
jobbet med en søknad om statlig innkjøpsfond for design. 
Overraskende trakk museene seg fra arbeidet med søknaden om statlig innkjøpsfond for design da den 
var klar til å signeres.  
Vi har ikke gitt opp tanken, men dessverre viser det seg vanskelig å få svar på hvorfor museene, etter flere 
år, trakk seg fra arbeidet som ville gitt dem handlingsrom til å sikre samtidsdesign i samlingene.  
Museene har krav om utvikling av egne samlinger, løfte fram norske designere og formidle norsk design 
som kulturuttrykk.  
Etter mer enn ett år har vi fortsatt ikke mottatt respons fra Nasjonalmuseet på siste henvendelse.  
 
8.7 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 

https://nil.no/aktuelt/16183/samarbeidsradet-mobel-og-interiordesign-smi-med-ny-giv
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NLA fronter. Det er 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.  
I 2021 ble det arbeidet 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. Det holdes 
faste teams arbeidsmøter i arkitekturpolitisk plattformen hvor presidenten representerer NIL. Det 
arbeides målrettet  i gruppen mot departementer og politiske partier for å nå frem politisk. 

Alle de arkitektufaglige aktørene som samarbeider om den arkitekturpolitiske plattformen har hatt møter 
med politiske partier og gitt innspill. 

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. Medio mars 2022 er det 830 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, 
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) brukes 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 2021) 
I hvert nummer av Arkitektnytt har NIL to sider til rådighet som vi disponerer slik vi selv ønsker, i 

https://www.arkitekturpolitikk.no/
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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 2021) 
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   
DOGA Hedersmerket gikk i 2021 til Kristian Augusts gate 13.  
DOGA-merket for design og arkitektur ble tildelt Deichman Bjørvika.  
I begge prosjektene var interiørarkitekter MNIL fra Scenario Interiørarkitekter medvirkende. 
 
NIL bidro i 2015 og 2016 i arbeidet til DOGA med å lage ny prisstruktur.  
Det varierer fra år til år om medlemmer i NIL mottar DOGA-merket eller ikke.  NIL oppfordrer flere 
MNIL til å sende inn kandidater/prosjekter til de forskjellige områdene. 

9.1.8 Norsk møbeldesign og møbeldesignere 
NIL løfter frem møbeldesignerne der det er mulig. Møbelgruppen i NIL er dessverre for tiden ikke 
aktiv, dette er svært beklagelig. Vi oppfordrer alle møbeldesignere til å samle seg, slik at man kan 
fremstå med en stemme. Det vil gi bedre gjennomslag – og forenkle arbeidet NIL gjør for 
møbeldesignerne. Lenke til informasjon om NILs arbeid for møbeldesignerne. 

Styremedlem og møbeldesigner MNIL Fredrik Torsteinsen er kontakt mellom NILs styre og                       
Møbelgruppen. Han er også NILs representant i styringsgruppen for Samarbeidsrådet for møbel- og 
interiørdesign (SMI) sammen med daglig leder. 

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

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. 
 
 
 

https://nil.no/nil-profil/16235/hvordan-lofte-norske-designere-norsk-design-og-norsk-designindustri-flere
http://www.nil.no/
http://www.interi%C3%B8rogm%C3%B8bler.no/
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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 både i Nasjonalt fagorgan for arkitektur og landskapsarkitektur og i 
Nasjonalt fagorgan for design.  

9.4.1 Ønske om flere masterplasser 
Det er et stort behov i Norge for flere profesjonsutøvere med høy kompetanse i interiørarkitektur, og i 
dag er det alt for få masterplasser tilgjengelig i Norge (maks. 20-25 blir uteksaminert hvert år). 
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 2023. 

Daglig leder i NIL, Mona Lise Lien oppfordret i møte i Nasjonalt fagorgan for arkitektur og 
landskapsarkitektur arkitekturhøyskolene til å etablere masterstudier i interiørarkitektur i samarbeid med 
Kunsthøgskolen i Oslo og Universitetet i Bergen/KMD. 

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 – 12 studenter 
BA3 – 12 studenter 
MA1 – 8 studenter 
MA2 – 8 studenter 
 
Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design   
Institutt for design, interiørarkitektur og møbeldesign (tidl. KHiB) – høst 2021: 70 stk. 
BA1 – 11 studenter 
BA2 – 13 studenter 
BA3 – 14 studenter (høst 2021: + 1 innvekslingsstudent fra Tyskland) 
MA1 - 15 studenter 
MA2 - 17 studenter 
 
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.  

 

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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KMD er også med i Norplus, som er Nordisk Ministerråds største utdanningsprogram innenfor høyere 
utdanningsinstitusjoner i de nordiske landene og Baltikum. KMD kan også ta inn studenter utenom disse, 
fra godkjente utdannelser, men der er de ikke forpliktet på samme måte, og det skal gjennom større 
system. 
KMD 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 

KMD har normalt 1-2 utvekslingsstudenter i Bergen og da i 3., 4. og 5 semester.  De 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 de ikke ha noen. 

Høyskolen Kristiania      
Interiørarkitektur (bachelorgrad) – 161 stk.  
BA1: 57 studenter  
BA2: 55 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, fem møter gjennomført i 2021 
Det gjennomføres digitalt lunsjrom, hver annen måned – kl. 12-13, siste torsdag i måneden. I 2021 ble det 
gjennomført fem åpne lunsjrom.  
De ble lagt opp med presentasjon av et prosjekt, med påfølgende faglige spørsmål og samtaler etterpå. 
Deltakeranatallet har steget for hvert arrangement. 
Januar:   Totalrenovering og revitalisering av Legenes hus, fra skisseprosjekt til ferdigstillelse. 
                Lena Axelsson, teamleder i Metropolis arkitektur og design as 
Mars:   ABAX - Mølla syd, Larvik. 
             Marilina Arvaniti. Partner KB Arkitekter 
Mai:   Norges første sirkulærbygg, Kristian Augusts gate 13.  
           AS Scenario interiørarkitekter ved Kristine Aassved Storeide 
August:  Kultivert pøbelgutt, Sigmund Wien Nordlie med innlegg om fremtidens kontor med en  
                            filosofisk vinkling. Tema: Arbeid 2.0 "Den nye normalen". 
Oktober: Carpe Diem demenslandsby. Norges første landsby for personer med demens, basert på  
                             prinsippene fra De Hogeweyk i Nederland . 
                             Cadi AS, Elin Bashevkin. To medarbeidere overtok: Marie Møller og Halala Latif. 
 
9.5.2 Kurs 
NIL har i 2021 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 Kurs i politisk arbeid, for tillitsvalgte og administrasjonen i NIL  
14. og 21. januar deltok styret, lokalgruppelederne, komitélederne og administrasjonen i et meget 
interessant kurs i politisk arbeid, fordelt over 2 timer to torsdager på rad. Kursholder Guri Idsø Viken 
hadde skreddersydd kurset for oss. Alle som deltok var meget godt fornøyd. 
 

https://student.oslomet.no/erasmus-og-nordplus
https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus
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9.5.2.2 Kurs i fargebruk i regi av Universell Utforming, etter avtale med NIL 
Kurset som ble gjennomført digitalt 7. april var åpent for alle, men lagt opp for NIL som betalte 
kursavgiften for 40 medlemmer i NIL. I etterkant ble medlemmene fakturert for en egenandel på kr 1000 
for medlemmer og kr 750 for studentmedlemmer. Utgiften ble ihht. styrevedtak belastet kontoen for NIL-
stipend. 

9.5.2.3 NAL-kurs med invitasjon til NILere 
I 2021 har vi formidlet invitasjon til kurs i regi av NAL samt frokostmøter av typen brød & miljø. Stort sett 
alle kurs tilbys på strømming, se: https://www.arkitektur.no/kurs-og-arrangementer/ 

9.5.2.4 Lyskultur inviterte til kurs: 
I 2021 har NIL formidlet to kurs fra Lyskultur med redusert pris for MNIL. 
 
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 også i 2021 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. NIL har 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. Dessverre har samarbeidet ligget på is under pandemien. 
 
9.6.1 European Council of Interior Architects (ECIA) 
NIL er medlem i ECIA og bidrar i arbeidet for profesjonen i Europa. 
 
NIL valgt som deltaker i ECIAs pilotprosjekt med utvidet «Spider model» 
14. januar hadde president og daglig leder møte med MNIL Jeremy Williams som er styremedlem i ECIA. 
Norge er ett av tre land i ECIA som er valgt ut til et pilot-prosjekt. NIL bidro med informasjon og svar på 
omfattende spørsmål. 

Møte med ECIA, pilotprosjekt med utvidet «Spider model» 
President og daglig leder deltok i møte 16. april initiert av ECIA pga. avtale om Research by University of 
Antwerp ved Ilse Lindenbergh (stipendiat) og Inge Somers (veileder og ECIA-delegat) samt Jeremy 
Williams fra styret i ECIA, da Norge (som nevnt over) er ett av tre land i ECIA som er valgt ut til et pilot-
prosjekt. Sammen svarte vi ut spørsmålene og ga relevant informasjon om hvordan det norske markedet 
er regulert og fungerer. 

ECIA har fått tilsagn om forskningsmidler fra EU 
I forlengelsen av testprosjektet over har ECIA søkt om, og fått tilsagn om, forskningsmidler fra EU. 
ECIA har definert seks forskningsprosjekter som skal iverksettes i 2022.  

  

https://www.arkitektur.no/kurs-og-arrangementer/
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10. ADMINISTRATIVT ARBEID 
 
10.1 Styremøter  
Det er i 2021 avholdt ni styremøter via Teams og et fysisk styreseminar over to dager.     
99 styresaker har vært behandlet. 

 
NILs styre 2021-2022 

Fra venstre: Synnøve Sandøy (vara), Monica D. Heck (president), Fredrik Torsteinsen, Beata Brzoza og Urd Schjetne. 
Dessverre var ikke Kaja K. Geiran (visepresident) til stede da bildet ble tatt.  
Foto: Espen Grønli 

 
10.2 Strategi og handlingsplan 
Styret og administrasjonen har stort fokus på å gjennomføre den vedtatte Strategi og handlingsplan 2021-
2023 som ble vedtatt på landsmøte 2021. 
 
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 2021. 
 
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. 
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10.4 Spørreundersøkelse/medlemsundersøkelse 
I 2021 ble det, på samme måte som i 2020 og 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 2021 en kort 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. 
 
 
11. ÅRSREGNSKAP 2021 
Resultatet for 2021 ble et overskudd på kr 476 060,-.  
Budsjettet for 2021 var satt opp med et lite overskudd på kr 5115,-.  
 
Overskuddet skyldes at annonsesalget ble ca. kr 200 000 bedre enn budsjettert, NIL mottok i underkant av 
kr 30 000 for utført arbeid for Kulturrådet samt en uventet donasjon fra Vestre AS på kr 50 000, fordi 
foreningen arbeider for møbeldesignernes sak. Vestre mottok tilsvarende beløp etter en rettsak hvor 
motparten ble dømt for å ha plagiert Vestres design og nettsider. Vestre gikk til sak både for å beskytte 
eget design og for å beskytte designerens rettigheter. 

Styret er svært godt fornøyd med resultatet. Det utøves en sterk kostnadskontroll i administrasjonen og 
NIL får maksimalt igjen for de økonomiske midlene.  
 
 
 
Oslo, 30. mars 2022 

 

____________________________   ____________________________ 

Monica Døhlie Heck     Kaja K. Geiran 
President      Visepresident 
 

 

___________________________   ______________________________ 

Fredrik Torsteinsen     Urd Schjetne   
Styremedlem      Styremedlem 

 

___________________________   ___________________________  

Beata Brzoza      Mona Lise Lien 
Styremedlem      Daglig leder 
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