Frogner Menighets Hjem
Frognerhjemmet

INFORMASJON TIL MENIGHETEN

I april ble det klart at Oslo kommune ikke kunne kvalifisere Frognerhjemmet for en ny avtale om
kjøp av sykehjemsplasser fra Stiftelsen Frogner menighets hjem etter 2018, primært fordi hjemmet
ikke oppfyller kommunens nye standard blant annet med krav om bad og toalett på rommene og
også fordi større institusjoner ville bli prioritert. Dette betyr i praksis at driften av hjemmet avvikles,
og det er en stor sorg for mange i menigheten vår. I denne situasjonen har styret i Stiftelsen
Frogner menighets hjem sett seg nødt til å prioritere arbeidet med finne så gode løsninger som
mulig for de direkte berørte parter; beboere og ansatte ved institusjonen. Styret har også lagt vekt
på god kommunikasjon med og til de pårørende. Dette krevende arbeidet videreføres utover
høsten.
Fra september har styret også måttet begynne arbeidet med å sikre stiftelsens fremtidige
interesser. Når avtalen med Oslo kommune løper ut og sykehjemsdriften innstilles, blir det behov
for revisjon av vedtektene for stiftelsen. Formålet med dette er å tilpasse seg den nye situasjon fra
og med 2019. Styrets siktemål i denne prosessen er og har vært å legge opp til at stiftelsen skal
kunne drives videre med et ideelt formål som skal ligge så nært opp til det opprinnelige formålet
som det er mulig å få til.
Nedleggelsen av sykehjemsdriften har også en virkning for stiftelsen Frognerhjemmets
Velferdsfond, med formål å sette i gang velferdstiltak for beboere på Frognerhjemmet. Styret har
derfor funnet det riktig å slå sammen Velferdsstiftelsen med Stiftelsen Frogner menighets hjem. På
denne måte vil Velferdsfondets virksomhet videreføres på beste måte, praktisk og med hensyn til
formål i en endret form i en sammenslått stiftelse.
I september har styret behandlet ny formålsparagraf, nytt navn på stiftelsen og sammenslåing av
stiftelsen og Velferdsfondet. Med dette som grunnlag er det også utarbeidet forslag til nye
vedtekter. Ved revisjonen av vedtektene har det også vært nødvendig å se på relevante endringer i
stiftelsesloven siden siste revisjon. Nye vedtekter ble utarbeidet med bistand av stiftelsens advokat
og med utgangspunkt i den nye formålsparagrafen.
Styret i stiftelsen stilte seg i møte 20. september enstemmig bak forslag til nye vedtekter som så er
forelagt Frogner menighetsråd i rådets møte 8. oktober. I dette møtet sluttet også menighetsrådet
seg til de forslag til vedtak som stiftelsens styre hadde lagt frem for menighetsrådet. I enstemmig
vedtak godkjente menighetsrådet sammenslåing av de to stiftelsene og de nye vedtektene. Saken
går nå videre med dokumentasjon til Stiftelsestilsynet for godkjenning i samsvar med reglene i
Stiftelsesloven med siktemål å være gjennomført med virkning fra 1. januar 2019.
Stiftelsen vil etter en omdanning bære navnet «Frogner menighets diakonale stiftelse». Den nye
formålsparagrafen vil lyde: «Stiftelsenes formål er å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre og
andre i Frogner menighet. Stiftelsens virksomhet skal bygge på Den norske kirkes bekjennelse og
Guds ord».
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