
E-post fra Office for Contemporary Art 31. august 2016: 

Hei Lars Audun Granly, 

Takk for muligheten til å gi innspill på dette interessante området, ‘Fra mottak til 
arbeidsliv- en effektiv integreringspolitikk’, og virkningen kultur kan ha i den 
forbindelse. 

Punktene vi ble bedt om å gi tilbakemelding på: 

1. En oversikt over tiltak institusjonen/virksomheten allerede har igangsatt som
bidrar til økt mangfold og integrering

2. Eventuelle planer for aktiviteter og tiltak som kan bidra til integrering og
inkludering i tiden fremover.

1. OCA jobber med varierte aspekter rundt samtidskunst, kultur og deriblant
integrering, både med prosjekter i utstillingsrommet som involverer samarbeid med 
minoriteter (f.eks. etnisk og kjønn), og deltagelse ved seminarer og støtte til 
prosjekter som inviterer til samarbeid mellom norske og profesjonelle fra 
utviklingsland. Vi har to punkter med eksempler: 
A) utstillinger, åpne eventer i lokalene våre, residencies i Norge hvor profesjonelle
blir invitert, deriblant minoriteter. 
B) Flyktninger og og kulturelle forkjempere/protagonister kommer til Norge med
mye kompetanse. Vi søker å knytte dem til kunstmiljøet og sette i gang prosesser 
som gir rom for videre samarbeid. Eksempel er kunstneren Fadlabi /- Sinai Bedain, og 
Ande Somby.  

2. Planer for aktiviteter og tiltak vi har tro på er en støtteordning for trainee- eller
internship-ordning ved norske kulturinstitusjoner, hvor flyktninger med kompetanse 
på feltet kan søke. Dette vil gi økt diversitet i institusjonen det gjelder, som igjen vil 
gi den kulturell produksjonen et løft ved institusjonene. Det er en fin måte å 
inkludere mennesker på, og bruke deres kompetanse og skape nettverk som igjen vil 
støtte dem i integreringen i Norge.  



Bare si ifra om noe er uklart, og ser frem til videre informasjon om fortsettelsen. 

Beste hilsen 
Anne Charlotte Hauen 
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