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Om Stiftelsen Sentralregisteret
• Uavhengig stiftelse
• Initiert av Direktoratet for Arbeidstilsynet i -89
• Produserer 50 000 kompetansebevis pr år
• Overtatt alle registreringer fra Norsk 

Kompetanseregister, Arbeidstilsynet og 
Forsvaret

• Over 1 300 000 kompetansebevis registrert
• Nøytral og upolitisk organisasjon





Klasse A Tilhengermonterte person-

løftereKlasse B Selvgående personløftere

Klasse C Bilmonterte personløftere

Opplæringsvirksomhet

Prøvebevis



Prosjekt K-REG
• Hele bransjen ønsker å samle alle 

kompetansebevis, utstyrsspesifikk 
opplæring, kurs, sertifikater, 
internopplæring, fag- og svennebrev osv på 
ett sted

• Vi har startet en prosess med bl.a EBA, 
MEF, flere riksentreprenører, offentlige 
oppdragsgivere og videregående skoler. 



Fellesbevis



Fellesbevis



FORMALKOMPETANSELOVREGULERT 
OPPLÆRING

REALKOMPETANSE ANNEN KOMPETANSE

Verifikasjon

KREGMREG

Arbeidsgiver 1 OPPDRAGSGIVER

HMS-REG

EFFERA

AF

CRAMO

HOVEDENTREPRENØR

UNDERLEVERANDØR 1 UNDERLEVERANDØR 2

UL1.2 UL1.3 UL2.2 UL2.3

NOKUT

HMS-KORT

SERT555

Arbeidsgiver Opplæringsvirks. VG-skole Innehaver

1.300.000
Komp.bevis

K-ADMIN



Grensesnitt reginn.no







Status K-REG
• Lederforum
• SFS BA
• EBA og MEF
• Fellesforbundet og NAF
• Oppdragsgivere som Vegvesenet, Bane NOR 

og Statsbygg
• Etablere arbeidsgrupper

• Opplæringsvirksomheter og skolevesen
• Oppdragsgivere
• Arbeidsgivere/entreprenører



Informasjonsfilm K-REG





MASKINREGISTERET



www.reginn.no



Bakgrunn
• Ønske om felles maskinregister fra bransjen 
• MGF, EBA og MEF engasjerte Sentralregisteret
• Maskinimportører har problem med gråimport av 

maskiner uten CE-merking og 
samsvarserklæring

• Finansbransjen, som er juridisk eier av de fleste 
nye maskiner, trenger bedre driftskontroll med 
sine maskiner



Bakgrunn
• Forsikringsbransjen trenger bedre kontroll over 

hvilke maskiner som er forsikret
• Seriøse entreprenører ønsker enkelt å 

dokumentere at deres maskiner er ”lovlige”
• Oppdragsgivere ønsker kontroll over maskiner i 

sine prosjekter
• Sakkyndige virksomheter får sentral registrering 

av kontroller. Automatisk kontroll mot sert555.no.



Bakgrunn
• Myndigheter som Politi, Skatt og Toll ønsker et 

verktøy for å dokumentere eierskap
• Arbeidstilsynet får et kraftig verktøy for enkelt å 

sjekke tilstand på maskinen
• Bruker/operatør av maskinen ønsker en sikker 

maskin bygd etter europeiske sikkerhetsnormer
• Samfunnet ønsker en seriøs bransje



Volvo Maskin AS



Maskinleverandører
• Maskinleverandørene overfører alle solgte 

maskiner som er registrert digitalt
• Alle disse maskinene blir søkbare i registeret

• Alle nye og brukte maskiner registreres med 
kjennemerke





Innhold i registeret
• Juridisk eier og bruker
• Maskininformasjon som merke, modell, 

serienummer, samsvarserklæring, 
utslippsklassifisering osv

• Sakkyndig kontroll. Direkteregistrering eller 
gjennom egne systemer

• Mulighet for verkstedjournal, daglig kontroll
• Eierskifte gjøres med BankID



Bruk av systemet
• Brukerne kan logge seg inn og administrere 

innenfor sine rettighetsområder
• Juridisk eier, maskinbruker, maskinfører, verksted, 

sakkyndig kontrollør, oppdragsgiver, forhandler, 
finans, forsikring, offentlige myndigheter

• Det utstedes et registreringsmerke for 
maskinen

• Merket har en QR-kode som alle kan scanne
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