
Side 1 

Sak 7 
STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2019-2021  
 
Vedlagt følger styrets forslag til Strategi og handlingsplan 2019-2021. 
Planen er en videreført og fornyet versjon av Strategi og handlingsplan 2017-2019. 
 
 
Sak 7/2019 
Forslag til vedtak: 
Landsmøte er godt fornøyd med gjennomføringen av Strategi og handlingsplan 2017-2019 og ønsker 
at Strategi og handlingsplan 2019-2021 gjennomføres som skissert. 
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NIL       
Strategi og handlingsplan 2019-2021   

 

 

STRATEGI  

NIL skal arbeide med å fremme organisasjonens posisjon, ved å samle og styrke egen identitet. 
Fokuset rettes mot å få en sterk organisasjon, både sentralt og lokalt, hvor NIL løfter frem 
medlemmene og tydeliggjør deres fagkompetanse. 
 
 

 

 

HOVEDFOKUS I HANDLINGSPLANEN 

Det arbeides langsiktig og kontinuerlig med å løfte frem profesjonene og arbeide for å fremme dem 
både i markedet og på politisk plan. NIL dokumenterer og sprer informasjon om kompetanse – og 
oppdaterer oppdragsgivere og andre premissgivere. Vi har spesielt fokus mot offentlige instanser 
som Statsbygg, DiBK samt kommunene. 

 

Organisasjonen skal fortsette på de påbegynte arbeidsprosessene som vedrører: 

• Sentral godkjenning for interiørarkitekter med masterutdannelse eller tilsvarende 

• Etablering av egne CPV-koder på Doffin for interiørarkitektur 

• Etablering av flere masterplasser for interiørarkitektur og møbeldesign i Norge 

• Tiltak for økt medlemsmasse i NIL 

Dette er tid- og ressurskrevende prosesser, og har prioritet i denne handlingsplanen.  

 

Interne tiltak i NIL 

Vi opplever at en av de største utfordringene NIL møter er et gap mellom medlemmenes bevissthet 
om foreningen og hva NIL faktisk utfører av gjøremål. Vi har derfor en viktig prioritering på å gjøre 
tiltak for å brolegge det gapet, og styrke NIL fra innsiden. 

I vår kommunikasjon skal vi være tydeligere på hva NIL står for og arbeider med. Vi skal innad 
kommunisere foreningens aktivitet og nye initiativer. Formålet er å øke bevisstheten om NIL blant 
medlemsmassen og stimulere til aktivitet og engasjement. En spisset og karaktersterk 
kommunikasjonsform skal også styrke foreningens slagkraft og posisjon i arkitektur- og designfeltet 
forøvrig.  
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I det arbeidet vil vi jobbe med forbedringer på hjemmesiden vår www.nil.no og nyhetsbrevet, i tillegg 
til Instagram og Facebook. 

Årboken, som i dag er høyt verdsatt, vil være gjenstand for vurdering og videreutvikling. For å sikre at 
årboken fortsetter å oppleves og fungerer som en aktuell og relevant publikasjon for medlemmer, 
markedet og andre interessenter, vil årbokens form, innhold og format være tema som følges og 
diskuteres på styrenivå.   

Fagtidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N skal ha høy prioritet slik at våre medlemmer og fagene 
er godt representert. 

 

Aktivitet i lokalgruppene 
Et høyt aktivitetsnivå i lokalgruppene er et mål. Vi skal bidra til å dele positive og gode aktiviteter 
med hverandre og iverksette tiltak for å engasjere og oppmuntre til høyere aktivitetsnivå. 
Et høyere aktivitetsnivå, med bl.a. temakvelder og debatter, vil øke engasjementet og interessen for 
NIL. Dette vil igjen skape spirer for at våre medlemmer tar til orde i offentlige debatter og dermed 
setter NIL og NIL-medlemmer på kartet i norsk arkitektur. 

Det er spesielt viktig at lokalstyrene får inspirasjon til og veiledning for å øke aktiviteten i 
lokalgruppene. Kontakt og samarbeid med sentralstyret og administrasjonen er en viktig kilde til å få 
igangsatt både store og små arrangementer til glede for våre medlemmer. I tillegg til at man kan søke 
økonomiske tilskudd via NIL-stipend, kan administrasjonen bistå og hjelpe til med organisering, samt 
å gi råd til gjennomføring. Administrasjonen skal også være en oppsøkende ressursbank for gjenbruk 
av vellykkede arrangementer hos andre lokalgrupper.   

Vi oppfordrer til å invitere til faglig forum hvor aktuelle temaer tas opp til diskusjon. Dette skal være 
lavterskel-nivå og inkluderende for alle medlemmer. Medlemmer skal få trening i å diskutere fag, få 
inspirasjon, faglig påfyll og ny kunnskap gjennom samtaler, diskusjon og debatter.  

I sammenheng med faglige treff kan det gjerne etableres et faglig forum på nett hvor spørsmål enkelt 
kan tas opp. 

Vi har satt fire mål for å stimulere til økt aktivitet: 

• Alle lokalstyrene møter sentralstyret og administrasjonen en gang pr. år (april). Her settes 
felles målsettinger for aktivitet i lokalgruppene. 

• Alle komitéledere inviteres til et felles møte med sentralstyret en gang pr. år. 

• Sentralstyret besøker en til to lokalgrupper pr. år i forbindelse med styremøte. 

• NIL sentralt skal bidra til å synliggjøre initiativer som foregår i lokalgruppene.  
 

Styrke møbeldesignerne 
Møbelgruppen i NIL har etablert faste møter og det jobbes målrettet for å styrke møbeldesignernes 
vilkår både innad i NIL, i markedet og på fagpolitisk plan. Vi har derfor noen oppgaver med spesielt 
fokus på denne gruppen i NIL: 

• Vi skal jobbe med sterkere profilering av møbeldesign og møbeldesignere i Arkitektnytt og 
Arkitektur N. 

http://www.nil.no/
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• NIL skal være en aktiv bidragsyter i Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI). 

• Det arbeides for at NIL skal bli det fortrukne samlingspunktet for møbeldesignere ved å 
skape et fellesskap som løfter faget og hverandre. 

• Det arbeides kontinuerlig med et langsiktig mål om å skape en arena for å formidle norsk 
møbeldesign og kompetanse, med et årlig arrangement for å vise det beste innen faget.  

 

Kompetanseheving 

Fagdag 
Fagdagen fortsetter som en halvdags konferanse hvor inspirasjon og kompetanseheving for MNIL-ere 
er i fokus. Målet er å ha en aktuell og inspirerende fagdag hvor mange MNIL-ere deltar. 
Strømmetjeneste av fagdagen etableres. 

Kurs 
NIL skal fortsatt samarbeide med NAL om kursvirksomhet, hvor også MNIL-ere ofte bidrar som 
foredragsholdere. Behov og ønsker om nye tema skal meldes inn til administrasjonen, og det utredes 
mht. gjennomføringsmuligheter. Målet er tverrfaglige kurs av interesse for alle arkitektprofesjonene.  

Kurs ved utdanningsinstitusjonene 
Ved UiB (tidligere KHiB) arbeides det med etterutdanningskurs.  NIL følger dette arbeidet og 
videreformidler til NIL-medlemmer.  

Faglige foredrag hos lokalgrupper 
Initiativ for å arrangere kvelder med faglige foredrag skal støttes av NIL sentralt. 
 
Støtte / bistand / maler  
Et enkelt, men grunnleggende kvalitetssikringssystem ligger tilgjengelig på www.nil.no  og 
vedlikeholdes av profesjonskomiteen.  

Priser 
Vi ser at priser engasjerer profesjonen til aktivitet med kvalitet, samtidig som det skaper økt 
oppmerksomhet mot både flotte prosjekter og dyktige medlemmer. Vi skal arbeide for å etablere 
nye NIL-priser med mål om å stimulere til ytterligere kvalitetsheving og ønsket aktivitet.  
 
Det arbeides også aktivt for å sikre at interiørarkitektur blir vurdert i aktuelle arkitekturpriser. 

 

Utadrettede tiltak i NIL  
• Våre hjemmesider www.nil.no skal være en aktuell kilde for informasjon om vårt fag og virke. 
• Vår årbok skal stadig aktualiseres og vise det beste i faget. 
• NIL skal stimulere til artikler og innlegg i aviser og tidsskrifter, gjerne med oppslag i 

lokalpressen.  
• NIL sentralt holder tett kontakt med DiBK og Statsbygg i tillegg til samarbeidspartnere som 

DOGA, NAL, NLA, ECIA, SMI osv. og minner stadig om nødvendigheten av vår kompetanse i 
alle arkitekturfaglige sammenhenger.  

• Samarbeid med OAT i forbindelse med utstillinger og arrangementer 

http://www.nil.no/
http://www.nil.no/
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• Etablere nyhetsbrev til eksterne samarbeidspartnere og aktører med ekstrakt av 
virksomheten som publiseres årlig. 

 

Oslo, mars 2019 

NIL sentralstyre 


