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HUSK 

• Følg anskaffelsesreglementet http://www.anskaffelser.no/pro-

sess/anskaffelsesprosessen som beskriver riktig gjennomføring. Difis sider er 
også gode veiledere www.difi.no. Veileder til reglene for offentlige anskaffel-
ser: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkur-
ransepolitikk/anskaffelser/veileder_reglene_offentlige_anskaffel-
ser_komp.pdf 
 

• Trengs bistand – definér dette i konkurransegrunn- 
laget, IARK kan bistå helt fra programmering til garantitid. Oppdragsgiver 

skal definere hvor man trenger bistand, men vær bevisst på mulighetene og 
konsekvensene i forkant. 
 

• Definer grensesnitt mot andre fag. IARK og ARK har mange ar-

beidsoppgaver som kan utføres av begge yrkesgrupper, med litt forskjellig 
vinkling og med varierende dybdekunnskap. De spesifikke oppgavene for 
IARK må defineres utførlig på forhånd, ikke bare som et generelt interiør-
oppdrag.  
Beskrivelsen  «Et generelt interiøroppdrag» er upresist og vil fort føre til kon-
flikter i gjennomføringsfasen. Grensesnittet må klargjøres.  
 

• Definer kompetansekrav.  

Vurder kompleksiteten i oppgaven. Er det behov for lang erfaring og høyeste 
utdanning, dvs. mastergrad, eller kan oppgaven utføres av folk med lavere 
kompetanse?  
Vurdering av kompleksitet kan også kreve bistand fra en erfaren interiørarki-
tekt. Vurder innkjøp av noen timer for dette.  
Ta evt. kontakt med NILs sekretariat. 
 

http://www.anskaffelser.no/prosess/anskaffelsesprosessen
http://www.anskaffelser.no/prosess/anskaffelsesprosessen
http://www.difi.no/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/anskaffelser/veileder_reglene_offentlige_anskaffelser_komp.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/anskaffelser/veileder_reglene_offentlige_anskaffelser_komp.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/anskaffelser/veileder_reglene_offentlige_anskaffelser_komp.pdf
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INTERIØRARKITEKT MNIL STÅR FOR MEDLEM AV NORSKE INTERIØRARKITEKTERS OG MØBELDESIGNERES 
LANDSFORENING OG HAR UTDANNELSE PÅ MASTERNIVÅ ELLER TILSVARENDE KOMPETANSE 

HVA KAN IARK MNIL BISTÅ MED 

 
• Funksjonsanalyser - tilpassing av prosjekt til behov/ visjoner 

 
• Mulighetsstudier for romutforming / brukbarhetsanalyser / alternativ- 

utredninger – i programmeringsfase / skissefase / forprosjektfase 
 

• Brukerprosess - rådgivning og aktivt samarbeid med byggets brukere. Bidrag 
til omforent forståelse mellom brukernes behov og byggets fysiske rammer. 
 

• Utarbeide hovedgrep og andre interiørarkitektoniske uttrykk. Konsept for 
helhetlig samspill mellom bygg og inventar. 
 

• Planer for møblering, belysning, himling, overflater -  tilpasset alle faser 
 

• Kostnadsberegninger for fast og løst inventar 
 

• Vurdering  av kvalitet, brukbarhet, miljø, levetid 
 

• Overflatebeskrivelser , romskjema, belysningsbeskrivelse  
 

• Detaljering og beskrivelse av fastinnredning / bygningsmessig innredning 
 

• Møbel/ inventar 
 

• Kravspesifikasjon av inventar til offentlige anskaffelser; anbuds- og tilbuds-
materiale 
 

• Oppfølging  og kvalitetssikring av anskaffelser gjennom kontrahering, pro-
duksjon, inntransport og avvikshåndtering / FDV  
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VAR DETTE TIL HJELP? 

 

• NIL arbeider med en utfyllende veileder som tar 
for seg alle disse aspektene i større dybde  

• I mellomtiden - og alltid - stiller både NILs sekreta-
riat  og konkurransekomiteens medlemmer seg til 
disposisjon, hvis du skulle ha noen spørsmål.  
Kontakt: nil@nil.no 

• Ta kontakt • spør • tenk etter hva som er en god 
løsning for ditt prosjekt 

    

 

 

Bruk interiørarkitekten riktig! 
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