Utfyllende presentasjon av PLF

ORIENTERING TIL UTLEIERE, SERTIFISERTE VERKSTEDER, KONTROLLØRER OG
OPPLÆRINGSVIRKSOMHETER AV PERSONLØFTERE/LIFTER.

Personløftere har de siste 30 årene gjennomgått en rivende utvikling både hva gjelder
tekniske nyvinninger og sikkerhet, men også vært gjenstand for å bli tatt med i forskrifter og
lover som omhandler arbeidsutstyr.
I 1994 ble Personløfterforeningen (PLF) etablert for å samle bransjefolk for faglig og sosialt
samvær. Foreningen feiret i 2019 sitt 25 års jubileum, vokser som bransjeforening og har i
år- 2020 gått inn under Noorsi paraplyen.
Følgende kan sies om PLF og om hva vi driver med i foreningen:
PLF er personløfter/lift bransjens største organisasjon i Norge.
Foreningen består av over 60 unike medlemsbedrifter innenfor utleie, import, salg, service,
opplæring for bruk av personløftere/lifter.
PLF skal være et felles talerør mot myndigheter og lovgivende organer.
PLF's målsetting er bl.a. å løfte kvaliteten og kunnskapen om faget personløfter/lift.
PLF skal være et informasjonsforum for alle som befatter seg direkte eller indirekte mot
personløftere/lifter.
PLF står for kvalitet og seriøsitet. Vårt årsmøte, styre, og våre medlemmer skal hele tiden
arbeide i fellesskap for å gjøre all bruk av personløfter til en trygg arbeidsplass.
PLF er varemerkesikret av Patentstyret
PLF's målsetting er:
•
•
•
•
•

Forebygge ulykker
Øke sikkerheten
Forbedre holdninger
Forbedre opplæringskompetansen
At alle PLF medlemmer følger gjeldende lover, regler og forskrifter.

Hva har vi fått til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Felles sakkyndig kontroll skjema
Felles forståelse for grundig opplæring
Opplæringsplan for dokumentert personløfteropplæring
Utdannelse av truck og liftteknikere i den videregående skolen
Lærlingeordning med fagbrev som lifttekniker
En samlet miljø med riktige holdninger til utleie, opplæring og salg av lifter
Kursing av sakkyndig kontrollører
Eget kompetanseregister med digitale personløfterbevis
Maskinregister for sikker sporing

Hva arbeider vi med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skolering av mekanikere
GPS overvåkning av utstyret
Forebygge ulykker
Skolering av autoriserte PLF instruktører
Bidra til en best mulig e-læring
Sette en grundig standard for praktisk opplæring og eksamen
Tydelig sporbarhet i all form for opplæring og dokumentasjon for denne
Opplæring/kontroll
Sertifisering av kontrollører
Opplæringsplan for teleskoptruck på montert kurv
Forbedret og et mer tilpasset regelverk for minikran
Maskinregister

HVORFOR VÆRE MEDLEM?
Et medlemskap i PLF gir deg informasjon om hva som skjer i bransjen hva gjelder lover,
regler og forskrifter. Vi arbeider for at våre medlemmer skal «yte» litt ekstra opp mot
retningslinjene våre myndigheter setter som minimumskrav. Ditt bidrag i denne sammenheng
er dine meninger og holdninger. Kanskje nettopp du bidrar til å gjøre den store forskjellen.
Vi arrangerer medlemsmøter, teknisk trening, deltar i forskjellige arbeidsgrupper som jobber
for felles bedring av bla. vårt regelverk.
Informasjon om endringer i lover, regler og forskrifter er viktig å tilpasse til ditt daglige virke. I
PLFs nettverk er det kort vei til mye bransjekunnskap, hvor nye tanker og ideer blir grundig
diskutert i et fora som er godt kjent med din og dine ansattes hverdag.
Møtene arrangeres i inn- og utland der det legges stor vekt på en sosial ramme.
Ektefelle/samboer er velkomne, dette erfarer vi at styrker vår hverdag og våre bedrifter. Det
er viktig at «de hjemme» også er kjent med vår arbeidsplass. Vi erfarer også at dette skaper
en mer transparent bransje med et sunnere bransjeklima. PLFs oppgave er også å være en
sosial brobygger i bransjen.
Høres dette interessant ut? Nøl ikke med å kontakte oss for mer informasjon.
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