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Saksopplysninger:
Røros kommune har siden 2013 jobbet mot endring av ny omsorgsstruktur. Kommunestyret
fattet i mai 2015 følgende vedtak:
Ny struktur - omsorgsprofilen skal endres fra institusjonsbaserte tjenester til hjemmebaserte
tjenester.Vi skal bygge ut omsorgstrappa og vi skal satse forebygging i alle ledd.
Nybygg - Bygging av nytt skal sees i sammenheng med behovet for ombygging eller
tilpasning av eksisterende institusjonsbygg.
Prosjektet er nå i en fase, der det er viktig å bruke et mer konkret navn hva området og hva
bygget på Øverhagaen skal hete. Prosjektgruppa for omsorgsstruktur har hatt
medvirkningsprosess med ansatte innen helse og omsorg, der man fikk inn 33 forslag på
navn, med mange variasjoner over samme tema.
Øverhagaen og Røros går igjen som geografisk betegnelse, mens velferd, omsorg, helse,
bo, velvære, service og aktivitet med enten senter eller tun gikk igjen som betegnelse.
Ved å bruke eliminasjonsmetoden sto prosjektgruppa igjen med 2 alternative forslag.
1. Øverhagaen bo- og velferdssenter
2. Øverhagaen helse- og velferdssenter

Saksvurdering:
Prosjektgruppa har i møte vurdert begge alternativer opp mot hverandre. Der man har sett
på geografisk område og hva bygget skal brukes til.
• Prosjektgruppa har valgt navnet Øverhagaen fordi det har en geografisk tilhørighet til
området. En parallell kan trekkes til at Gjøsvika sykehjem, heter nettopp dette på
bakgrunn av geografisk plassering.
• Prosjektgruppa har vurdert at begrepet helse- og velferdssenter, er inkluderende og
dekkende for området. Det ekskluderer ingen av de eksisterende tjenestene og vil
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ikke ekskludere andre tjenester/virksomheter som kan være aktuelle å samlokalisere
på området.
• Begrepet bo- og velferdssenter ekskluderer områder innen helse. Det er ingen som
kun skal bo i dette området, men vil ha helse og omsorgstjenester i tillegg.
På bakgrunn av dette, har prosjektgruppa innstilt følgende navn på nytt omsorgsbygg til
rådmannen: Øverhagaen helse og velferdssenter.

Rådmannen foreslår på bakgrunn av prosess og begrunnelse at området på
Øverhagaen i fremtiden skal benevnes som Øverhagaen helse og velferdssenter.
Behandling i Formannskapet 11.05.2017:

Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet 11.05.2017:

Rådmannen foreslår på bakgrunn av prosess og begrunnelse at området på
Øverhagaen i fremtiden skal benevnes som Øverhagaen helse og velferdssenter.

