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Aktiviteter i Finnmark
Nordnorsk design- og arkitektursenter (NODA) er en medlemsorganisasjon og samarbeidsarena for design- og arkitekturfeltet for allment interesserte, fagbransje, næringsliv
og politikk. NODA har ivaretatt, utviklet, formidlet og skapt oppmerksomhet omkring
design- og arkitekturfeltet gjennom månedlige aktiviteter i Troms, Nordland og hittil i
begrenset grad i Finnmark.
NODAs overordnede mål er å bidra til at design og arkitektur blir naturlige og anvendte
virkemidler i utvikling i landsdelen. Vi ønsker å bidra til et mer konkurransedyktig og
kreativt Nord-Norge gjennom å øke kjennskap til design og arkitektur blant publikum
generelt, utdanningsinstitusjoner, bedriftene og beslutningstakere i regionen. I dette ligger det å øke bruk av design- og arkitektur for utvikling av regionen.
NODA har fått tildelt fylkeskommunale midler for å jobbe med å utvikle organisasjonen. I
dette arbeidet bør NODA sikre interne ressurser i fylket, avklare partnerskap, samt skape
prosjekter. De innvilget midlene gjelder for perioden 2019-2021. Denne rapporten viser
aktivitetene i 2020.
Om det merkelige året 2020
Kreativnæringens sektor er sterkt preget av koronasituasjonen og mange har sett seg
nødt til å avlyse, utsette eller endre planlagte prosjekter som konsekvens av pandemien
og rådende smitteverntiltak. NODA var en av dem, men tross alle restriksjonene har vi
klart å gjennomføre våre planlagte aktiviteter med stor suksee.
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Workshop i Vadsø
I samarbeid med Visit Varanger og Varanger Arctic Norway inviterte vi reiselivsbedrifter i
Varangerregionen, kommuner og fylket til tjenestedesignworkshop.
Deltakere var: Ordfører i Vadsø Kommune, Representant for næringsavdeling i Fylkeskommunen, representant for Fylkesmann i Vadsø og en ansatt ved Sørvaranger utvikling,
Kirkenes. Workshopsholder var tjenestedesigner Ole Marius Storfjell fra ByNorth.
Samtlige deltakere uttrykte at de var veldig lærerik og ordføreren i Vadsø tok kontakt i
etterkant for å se på muligheter for å få et større arrangement hos dem. Deltakere fra fylkesmannen og fylkeskommunen så også verdien i at reiselivsbedrifter i Finnmark lærer
denne metodikken.
https://www.no-da.no/aktiviteter/workshop-tjenestedesign
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Workshop i Karasjok
I samarbeid med Sapmi Næringshage og som en del av Arctic Innovation Week inviterte
vi reiselivsbedrifter i Finnmark til tjenestedesignworkshop.
Deltakere var: 7 reiselivsbedrifter samt Sapmi næringshage selv som deltok aktiv i diskusjonene.
Workshopsholder var tjenestedesigner Ole Marius Storfjell fra ByNorth.
Samtlige deltakere uttrykte at de var veldig lærerik.

https://www.no-da.no/aktiviteter/workshop-tjenestedesign-1

Rapport 2020

Workshop for næringsliv og offentlig sektor: Alta
I samarbeid med Visjona og Verte landskap og arkitektur, inviterte vi bedrifter og Alta
kommunen til fargeworkshop.
Det var til sammen 40 deltakere fra privat og offentlig sektor.
Workshopsholder var Dagny Thurman fra KOBI fargestudio.
Samtlige deltakere uttrykte at de var veldig lærerik og utrolig inspirerende med foredrag
og kurs fra Norges beste bedrift innenfor fargekunnskap i arkitektur og interiør.

https://www.no-da.no/aktiviteter/workshop-med-farge-dagny
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Foredrag for næringsliv og offentlig sektor: Alta
I samarbeid med Visjona og Verte landskap og arkitektur, og som en del av Arctic Innovation Week, inviterte vi privat og offentlig sektor i Alta til inspirasjonsforedrag om farge
i arkitektur.
Det var til sammen 40 deltakere (ikke de sammen i som workshopen)
Foredragsholder var Dagny Thruman fra KOBI fargestudio.
Samtlige deltakere uttrykte at de var veldig lærerik og utrolig inspirerende med foredrag
og kurs fra Norges beste bedrift innenfor fargekunnskap i arkitektur og interiør.
https://www.no-da.no/aktiviteter/aiw-foredrag-med-farge-dagny
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Bransjetreff Arkitektur
Da korona kom i mars, hadde vi planlagt et seminar med faglig påfyll i Hammerfest for
våre medlemmer. Dette valgte vi å kjøre digitalt og i et større format i mai/juni. Etter
innspill fra arkitektbransjen ble det tema arkitektur og bærekraft valgt og det ble arrangert 3 webinarer i overnevnte periode.
Foredragsholdere som stilte på kort varsel er ledende i Norge innenfor disse fagområdene.
Samtlige deltakere uttrykte en stor fornøyelse for å få lov å være med på noe med så høyt
faglig innhold midt i koronatiden.
https://www.no-da.no/aktiviteter/b%C3%A6rekraftswebinar-3
https://www.no-da.no/aktiviteter/b%C3%A6rekraftswebinar-2
https://www.no-da.no/aktiviteter/b%C3%A6rekraftseminar
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Bransjetreff Design
Etter bestilling fra designbransjen ble det arrangert kurs om bærekraftig emballasjedesign for våre medlemmer. Foredragsholderen designer Bjørn Heggdal er ledende på
dette feltet i Nord-Norge.
Samtlige deltakere var fornøyde med kompetanseheving de fikk og for at NODA klarte å
arrangere en trygg møteplass midt i koronatiden.
Bildene fra dagen: ingen bilder ble tatt i denne forbindelse

https://www.no-da.no/aktiviteter/bransjetreff-1
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Streaming av Morrakaffe fra Tromsø
Det ble streamet et arrangement for våre medlemmer i Finnmark. Det var NODAs Morrakaffe-arrangement med et inspirerende Tromsø designer som jobber i Sør Afrika og
Tromsø.
https://www.no-da.no/aktiviteter/morgenkaffe-med-wayawaya
https://www.facebook.com/watch/?v=363700264873556
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Database og medlemsrekruttering
NODA skal være et attraktivt nettverk og en arena for målgrupper innenfor design og arkitektur
samt bidra til økt kunnskap, samarbeid, inspirasjon og kreativitet knyttet til design og arkitektur i Nord-Norge. Rekrutteringsarbeidet er en kontinuerlig oppgave med det det innebærer av
møter, presentasjoner og medlemsaktiviteter. NODA har i løpet av sitt aller første år rekruttert
hele 83 medlemsbedrifter. Til sammen utgjør medlemsbedriftene og støttemedlem litt over
800 enkeltmedlemmer.
Et viktig verktøy for medlemmene i NODA er en database under kontinuerlig utvikling. Databasen har som mål å vise til design- og arkitekturkompetanse som finnes i landsdelen. Utarbeidelsen av denne databasen har vært et viktig satsningsområde for NODA. Vi har fått inn
over 140 design- og arkitekturbedrifter, men den er ikke komplett ennå. Databasen skal kunne
brukes av medlemmer og andre for å hente informasjon om hvor kompetansen befinner seg i
landsdelen. Tanken bak er å bidra til økt bruk av lokal kompetanse hos private og offentlig bestillere. Databasen har vært mye bruk i 2020 tross Covid 19 for flere organisasjoner og bedrifter
ønsker å benytte nordnorsk kompetanse
Konkrete aktiviteter i forbindelse med databasen og medlemsrekrutering i år har vært:
>
>
>
>

Utvikling og oppdatering av database med Tank Design Tromsø
Medlemsrekruttering på div måter og arenaer
Publisering av månedlig nyhetsbrev
Publisering av nyheter om oss selv og samarbeidspartnere på sosiale medier

https://www.no-da.no/medlemmer/

NODA takker
”Vil du gå fort, går du alene
Vil du gå langt, går du i lag med andre”

NODA ønsker å takke alle som har bidratt
til å sette design og arkitektur på dagsorden i Finnmark i 2020.
Vi ønsker å takke våre foredragsholdere,
workshopsledere og moderatorer som
har levert på høyt faglig nivå under årets
arrangementer.
Vi ønsker også å takke alle NODAs frivillige som har bidratt til våre aktiviteter
og arrangementer.
Viktigst av alt ønsker vi å takke alle våre
medlemmer. Takk for tilliten dere viser, takk for innspill og takk for at dere
bidrar til at NODA skal vokse og bli den
beste organisasjonen mulig for sine
medlemmer. Deres deltakelse og engasjement er avgjørende.
En stor takk rettes også til de som har
gitt økonomisk støtte i form av tilskudd
og sponsing. Midler vil sirkuleres tilbake
i form av nye aktiviteter, aktualisering av
bransjen og prosjekter

Årets viktigste øjonomiske bidragsytere
har vært
Troms og Finnmark fylkeskommune
Norsk Kulturråd
Årets viktigste samarbeidspartnere har i
år vært: i Finnmark har vært:
Visjona
Sápmi Næringhage
Verte Landskap og arkitektur
Bjørkmann as
Visit Varanger
Varanger Arctic Norway
Vi er takknemlige for alle våre samarbeid
og håper på flere nye prosjekter i fremtiden.
Til slutt vil vi takke de gode ambassadørene våre der ute, både i landsdelen
og nasjonalt.
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