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Nordnorsk Design- 
og Arkitektursenter



HVA ER DET VI GJØR?

NODA er et felleskap som jobber for et felles mål - 

· Utvikling av en region gjennom design og     
   arkitektur kompetanse 
· Sette fokus på at estetikk og funksjon er viktig,  
   det skaper identitet
·  Design og arkitektur på 
   nordnorske betingelser





HVA ER DET VI GJØR?
FOLKEOPPLYSNING:

· Opplysning om hva design og arkitektur er
· Tar ansvar for formidling til barna og unge
· Skaper bevissthet rundt design og arkitektur
· Tidlig påvirkning



“Nord-Norge har et særpreg som videre 
utvikling bør ta utgangspunkt i”

“Vi vet at design og arkitektur har en 
viktig rolle i denne utviklingen”



HVA ER DET VI GJØR?
NODA SOM MØTEPLASS / ARENA:

· Samle kompetanse
· Felles plattform
· Felles prosjekter
· Relasjonsbygging
· Faglig og sosial nettverksbygging
· Inngang til fagmiljøet
· Arena som utvikler andre bransjer









HVA ER DET VI GJØR?
KOMPETANSE-LEVERANDØR:

· Synliggjøring av lokal kompetanse gjennom database
· Inngang til fagmiljøet
· Kompetanseheving hos bransjen og utenfor bransje
· Påvirkning
· Styrke holdninger til bransjen
· Relasjonsbygger
· Kompetansedeling
· Kunnskapsbærer



HVA ER DET VI GJØR?
SAMFUNNSOPPDRAG:

· Endre holdninger som finnes om design og arkitektur
· Nordnorske samarbeidsformer kan utvikles og formidles/spres 
   ut av Nord-Norge, ut til næringslivet, ut til det offentlige, 
   nasjonalt og internasjonalt
· Nordnorsk arktisk kompetanse deles med andre arktiske partnere
· Samlende
· Formidler løsninger på sosial bærekraft, hva er det som 
   gjøres annerledes er i nord?
· Vi skaper dynamikk i byutvikling gjennom eventer som 
   Bakgårdsfesten.





Hvorfor gjør vi det?

“Vi ønsker å styrke 
utvikling av samfunnet vi 
bor i, få flere til å trives her 
og flere til å flytte hit”

“Nord-Norge er i stor endring med 
mange muligheter for utvikling”

“Design og arkitektur gir økt 
verdiskapning, bedre funksjon 
og bedre estetikk”

“Designere og arkitekter 
fra nord stiller spørsmål 
ingen andre stiller, er unike 
på visualisering av prob-
lemstillinger og løsninger”

“Designere har følere der ute, 
ikke hos seg selv, noe som gjør 
de empatiske og dyktige til å 
skape nye løsninger, diversitet, 
nye produkter og tjenester”



“De utgjør en stor for-
skjell på produkter og 
tjenester og tiden det 
tar å utvikle disse”

“De har en evne til å se på andre og 
til å bidra til det som skjer. De bidrar til 
organisasjons utvikling også”

“Vise verdien av tverrfaglighet”

“De øker verdi, funksjon og estetikk”

“Formidle at design metodikk 
hjelper med prosesser, ikke bare 
tjenester og produkter”

“Vise verdien i prosess og 
metode som design og 
arkitektur bruker, for nærings-
livet og det offentlige”



Hva ønskes det mer av?

“Ta deg en rolle eller 
ta deg en bolle”

“Bli en offentlig stemme i offentlig ordskifte 
om betydning av design og arkitektur”

“En talerør, en tydelig stemme 
i det offentlig ordskifte, vær en 
premissleverandør”

“Fremme diskusjoner/
saker som favner dagens 
utfordringer”

“Markedsføre 
kompetanse hos 
medlemmer”

“Studieturer i samar-
beid med andre eller 
organisere selv”

“Koble studenter 
med bedrifter, prak-
sis, utplassering”

“Still spørsmål som ingen andre stiller i dag”



“Finne gode ambassadører 
som snakker om NODA 
med andre enn de som 
kjenner til oss”

“Ønske om et NODA-hus 
som samle kompetanse, 
og synergier” “Ut med budskapet 

enda mer, ikke bli en 
introvert organisasjon”

“Finne og fremme 
nordnorsk særtrekk”

“Samarbeid med 
DogA, Bergen, 
kommuner om 
felles prosjekt”

“Forhandle fram en formalisert 
rådgiver rolle overfor kommuner og 
fylkeskommuner i all planlegging.”

“Live-streaming av 
arrangementene for 
å nå bredere i Nord-
Norge”

“Skap en pris: Vise design på en 
måte som ikke er helt opplagt, slik 
viser vi design anvendelse, pris 
for økonomisk bærekraft sosial 
bærekraft eller bærekraft. Prisen 
må være i samarbeid med fylkes-
kommune for å gi den mer tyngde.”



TAKK FOR 
ALLE INNSPILL!


