
 
 

PLF sekretariat c/o NOORSI - Kilengaten 15 – 3117 Tønsberg   
E-post: styret@plf.no – Web: www.plf.no 

          

Melding til medlemmene i PLF     Porsgrunn, 5. mai 2021 

  

PLF Personløfterbevis 

Styret i PLF har besluttet å opprette et eget kompetansregister for Personløfterbevis. 

Det er mange gode grunner til dette.  

For det første er styret i PLF av den oppfatning at dagens situasjon med dokumentasjon på 

personløfteropplæring ikke er tilfredsstillende. Vi har en forpliktelse som forening å bidra til at 

dokumentasjon på personløfteropplæringen får en faktisk verdi, og at ulykker dermed kan 

forebygges. Dagens situasjon er at det årlig utstedes 1000 vis av bevis uten at det stilles 

spørsmål ved hva slags opplæring som faktisk er gitt. Dette er en situasjon som bransjen 

ikke lenger kan akseptere. 

For det andre ser styret i PLF en stor fordel med at bransjen selv kan opprette og holde 

kontroll med kompetanseregistrering. Dette gir en unik mulighet for bransjen selv på sikt å 

definere akseptable rutiner, standarder, klasser og nødvendig sporbarhet for seriøs og god 

opplæring. Det presiseres at det ikke skal stilles krav om hvilken opplæringsplan som skal 

brukes, til det er opplæringen i dag altfor sammensatt og blandet ut fra 

sikkerhetsopplæring/typeopplæring, og at det etter hvert finnes svært mange typer maskiner. 

Poenget er å dokumentere «hva slags opplæring» som er gitt. 

For det tredje er det på overtid å etablere et digitalt bransjeregister for kompetanse, slik at all 

type opplæring kan legges til uten at det må utstedes nytt «plastkort» hver gang. Dette anser 

PLF for å være utdatert, kostbart og med lite eller ingen muligheter for tilstrekkelig 

sporbarhet. PLF vil at alle skal kunne dokumentere sin kompetanse på samme måte som 

med førerkort, nemlig med en APP på telefon, og at underliggende dokumentasjon fra 

arbeidsgiver og andre kan nås med et tastetrykk. Dette vil spare mange for unødvendige 

kostnader, forenkle rutiner og oversikten, samt sikre at den enkeltes kompetanse er varig 

dokumentert og enkelt tilgjengelig. 

For det fjerde er det et stort behov for et bredt samarbeid mellom de ulike leverandører av 

opplæring, både ordinær og digital opplæring/e-læring, og at bransjene kan høste fordeler av 

et sømløst system, der leverandørene kan konkurrere på like vilkår. Eksisterende 

kompetansebevis kan samles og konverteres inn i det digitale register. 

Fullstendig informasjon vil med det første legges ut på PLF sine websider, herunder med 

dato for iverksettelse og prosedyre for oppstart. 

Mer informasjon/spørsmål kan rettes til styreleder i PLF Jan Erik Parr, tlf 9164 9265  
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