Spørsmål 207 (2020) fra Lavrans Kierulf (FRP): Personlig trening 1 til 1 utendørs
Til:
Fra:

Rådmannen
Lavrans Kierulf (FRP)

Dato:
Saksnr:
Deres ref:

12.11.2020
19/00066-226

Jeg har følgende grunngitte spørsmål som jeg stiller etter dialog med et av byens treningssenter.
Ref Revisjon av forskrift om tiltak mot Covid-19 behandlet i ekstraordinært møte i formannskapet 09.11.
kl 1900, hvor det ble konkretisert at treningssenter holder stengt frem tom 1.des.
Vårt spørsmål er hvordan kommunen stiller seg til gjennomføring av Personlig trening 1 til 1 utendørs,
og om vi kan få godkjenning til dette.
Viser til Bergen kommune hvor dette har blitt behandlet og godkjent 7/11.
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/svar-pa-ofte-stiltesporsmalom-nye-smittevernregler
Det ble også godkjent i Oslo kommune 10/11.
Personlig trening gjennomføres kun 1 til 1, med en personlig trener og en kunde. Treningssenteret er
ansvarlig for gjennomføring, opplæring av ansatte og at det sikres at smittevernregler overholdes.
Timene gjennomføres med minimum 2 meters avstand til enhver tid.
Litt om Bakgrunn for å kunne tilby dette produktet:
Ønsket er å holde medlemmene aktiv i en vanskelig periode. Vi vet at trening og fysisk aktivitet er
positivt for personer individuelt og folkehelsen generelt. Treningssenteret tilbyr medlemmene flere PT
produkter hvor de kan velge å trene hjemmefra, via video eller online eller møte utendørs. Smittevern
er hovedprioritet ved levering av alle produktene. Disse rutinene er kjent fra tidligere.
Det er gjort erfaringer fra forrige nedstengning at PTersom holdt kontakt med kundene raskere kom opp
til normal arbeidsmengde ved gjenåpning, og dette er med på å holde en gruppe av de ansatte i arbeid
gjennom nedstengningen av treningssentrene.
Ber om svar på dette så fort som mulig på Mail. Flere sitter nå og venter på en avklaring på hva de skal
gjøre.
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Svar
Vi har hatt en dialog rundt Oslo om dette og er vil samordne dette så langt det er mulig. Strengt
fortolket så anviser bestemmelsen i vår veileder til at «virksomheter» (herunder treningssenter) hvor
det (til vanlig) foregår innendørs aktiviteter skal holdes stengt. På den bakgrunn vil man kunne forstå at
det er virksomheten som sådan som skal holde stengt og at det inkluderer alle tilbud også utendørs
aktiviteter. Samtidig ønsker vi at folk skal holde seg i aktivitet i en vanskelig tid. Uorganisert trening er
tillatt og det finnes grupper som f.eks. turgrupper, som ikke er tilknyttet slik virksomhet som ikke vil falle
under § 1, og dermed kan opprettholde sine utendørs aktiviteter. Om noen voksne velger å løpe/gå på
tur sammen, med god avstand, er ikke det regulert, men organisert trening/turgåing frarådes.
Når det gjelder personlig trener en-til-en ute er så inngår i det antallet private/sosiale kontakter ila en
uke man skal forsøke å begrense.
«Korona-forskriften § 1 regulerer at «offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-,
underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs skal holdes stengt.»
Etter sin ordlyd er det noe uklart om slike virksomheter kan fortsette en del av virksomheten utendørs.
Etter en helhetlig vurdering har Drammen kommune kommet til at det tillates Pt-timer 1-1 utendørs, så
lenge de nasjonale og lokale reglene for smittebegrensning overholdes, blant annet
avstandsbestemmelser og desinfisering av utstyr. Det er også viktig at den enkelte virksomhet
kommuniserer til eventuelle deltakere at pt-timer 1-1 utendørs inngår i antall private/sosiale kontakter i
løpet av en uke som man skal forsøke å begrense.»
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