Oslo kommune
Bystyrets sekretariat
Kultur- og utdanningskomiteen
Byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen

Dato:
Deres ref.:

Vår ref. (saksnr):

Saksbehandler:

Arkivkode:

16/01985-2

Birte Stenrød

82

26.10.2016

Oppgis ved alle henvendelser

PRIVAT FORSLAG AV 18.10.2016 FRA ABDULLAH ALSABEEHG (A), HARALD
NISSEN (MDG) OG TRINE DØNHAUG (SV) - NYTT BIBLIOTEK PÅ
MORTENSRUD - ANMODNING OM UTTALELSE
Det vises til vedlagte private forslag av 18.10.2016 fra Abdullah Alsabeehg (A), Harald
Nissen (MDG) og Trine Dønhaug (SV) om oppretting av et nytt bibliotek på Mortensrud.
Forretningsutvalget har i sitt møte 24.10.2016, sak 322, fordelt forslaget til kultur- og
utdanningskomiteen for behandling.
Komiteen ber byråden for kultur, idrett og frivillighet om en uttalelse til det private forslaget.

Med hilsen

Birte Stenrød
komitesekretær

Godkjent elektronisk
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Til
Ordfører Marianne Borgen

Privat forslag fra Abdullah Alsabeehg (A), Harald Nissen (MDG) og
Trine Dønhaug (SV)

Jeg viser til bystyrereglementets kapittel 11 punkt 36, hvor det bl.a. står:
”Medlem av bystyret kan fremsette private forslag til bystyret. Forslaget må bare omhandle
en sak og gjelde saker som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. Forslag kan ikke
stilles til saker som ligger til behandling i bystyrets organer, har samme innhold som et
forslag som ennå ikke er behandlet eller som tidligere er behandlet i en av bystyrets komiteer
i samme bystyreperiode uten å ha fått nødvendig tilslutning…”
På bakgrunn av dette oversendes følgende forslag til behandling i Oslo bystyre.

Nytt bibliotek på Mortensrud
Mortensrud er et område i Søndre Nordstrand som har opplevd sterk utvikling og boligvekst.
Mortensrud fungerer i dag som et viktig knutepunkt og senter for alle beboere på Søndre
Nordstrand. Likevel mangler området et godt kulturtilbud og en møteplass for alle som bor og
besøker området. Et nytt og moderne bibliotek på Mortensrud vil gi alle som bor i Søndre
Nordstrand, skoler og frivilligheten en ny ettertraktet og attraktiv arena.

Deichmanske bibliotek På Bjørnholt skole er et viktig bibliotek, men besøkstallet har sunket med 12
% i 2015. Biblioteket på Bjørnholt fungerer i dag i hovedsak som skolebibliotek, og stenger 3 dager i
uken klokken 16:00. På lørdag og søndag er biblioteket stengt.

Kollektivtilbudet til Bjørnholt er sammenlignet med Mortensrud betydelig svakere. I tillegg ligger
Bjørnholt filial i et skjermet området langt fra der folk i bydelen bor, møtes eller ferdes. Bibliotekets
areal har det siste året blitt redusert til fordel for areal til skolen.

Et moderne og nytt bibliotek i nærheten av Mortensrud senter vil generere mer aktivitet og flere
brukere enn det filialen på Bjørnholt får til i dag. Beliggenhet har mye å si for besøkstall. Mortensrud
senter er en viktig handelssenter i bydelen. Rundt senteret er det etablert flere lag og foreninger,
godt besøkte trossamfunn, og flere offentlige og private institusjoner.
Ressursene som Deichmanske bibliotek i dag brukes på Bjørnholt filial bør flyttes over til et nytt og
moderne bibliotek på Mortensrud i umiddelbar nærhet til stasjonen og senteret. I de videre planene
for Mortensrud, bør byrådet undersøke mulighetene for om nytt bibliotek på Mortensrud kan

plasseres inn som en del av byggene som vil komme, som ny skole eller idrettsanlegget som
planlegges utbygd. Prosessen fram mot en omplassering finner sted bør skje i dialog med de ansatte
på Bjørnholt filial og bydelspolitikere. Det nye biblioteket på Mortensrud må være meråpent.
Bjørnholt filial må gjøres om til skolebibliotek slik at skolene i nærheten opprettholder sitt tilbud.

Tilstedeværelsen til Deichmanske bibliotek i skolen på Bjørnholt og samarbeidet som er inngått
mellom skole og bibliotek har vært positivt for elevene og bidratt til å generere mer frivillighet blant
barn og unge. Byrådet bes sikre at erfaringene med samarbeidet tas med i reetableringen av et
skolebibliotek på Bjørnholt og samtidig påse at det etableres et tett og godt samarbeid mellom en ny
filial på Mortensrud og skolene.

Forslag:
-

Byrådet bes opprette et nytt bibliotek på Mortensrud.
Byrådet bes gjøre om bibliotekfilialen på Bjørnholt til skolebibliotek.

