Stiftelsen Frogner menighets hjem
Frognerhjemmet

Melding

Frognerhjemmet har i mange år hatt nært og godt samarbeid med Oslo kommune om å
levere sykehjems- og dagsentertjenester til byens eldre. Hjemmet drives av stiftelsen
Frogner menighets hjem som er grunnlagt av Frogner menighet.
Dagens driftsavtale med Oslo kommune utløper i slutten av 2018. Kommunen har i mars
2018 invitert ideelle drivere av sykehjem, til en konkurranse om nytt oppdrag med oppstart
1. januar 2019.
Frognerhjemmet har høy kvalitet i tjenestene sine. Hjemmets driftsbygning ble første gang
tatt i bruk i 1959, siden renovert i 1989 og er godt vedlikeholdt over årene. Kommunens
kvalitetskrav i dag omfatter imidlertid et minimumskrav om at sykehjemmet må ha enerom
med bad på alle rom for å kvalifisere for en ny avtale. Frognerhjemmet er ikke utrustet
med denne romstandarden, og det lar seg nå heller ikke gjøre å ombygge for å
imøtekomme dette minimumskravet.
Etter en serie møter og også skriftlige avklaringer med kommunen om disse forholdene,
har både Frognerhjemmets styre og administrasjon innsett med stor beklagelse og tatt til
etterretning at Frognerhjemmet ikke kvalifiserer for deltagelse i konkurransen om en ny
avtale. Dagens drift vil følgelig måtte avvikles innen rammen av dagens avtale som utløper
pr. 31.12.18. Frognerhjemmet beklager sterkt, at mulighetene for en ny avtale og fortsatt
drift etter 31.12.18 ikke lenger er tilstede, som følge av Oslo kommunes krav.
Frognerhjemmet vil i samråd med Oslo kommune fullføre avtalen som utløper 31.12.18.
Nedtrappingen og avvikling av virksomheten vil skje i løpet av gjenværende del av 2018.
Oslo kommune v/Sykehjemsetaten som er ansvarlige for beboerne, og Frognerhjemmet vil
samarbeide om dette.
Det vil også etableres et nært samarbeide med de ansatte og deres organisasjoner for på
best mulige måte å løse de utfordringer som denne situasjonen medfører for disse.
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