Jon Arne fortalte legen at han liker å ta
seg en dram. Da tok politiet lappen fra
ham

Jon Arne Jensen reagerer på at han er fratatt førerkortet selv om han ikke har kjørt
ulovlig. Foto: Torgeir Bråthen
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- Urettferdig? Ja, det de har gjort mot Therese Johaug er bare småtterier, sier han.
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I alt 409 personer i Troms mista førerkortet i fjor uten at de ble tatt for
ulovlig kjøring. Det er en økning på nesten 20 prosent fra året før. Dette
viser tall fra Troms politidistrikt om førerkort som dras inn på grunn av
helsemessige forhold, manglende edruelighet eller dårlig vandel.
En av dem som opplever dette er Jon Arne Jensen (63) på Gibostad. Den
tidligere sjømannen mista lappen etter at helsevesenet rapporterte ham til
Fylkesmannen, som igjen meldte fra til politimyndigheten. Jensen
innrømmer at han liker å ta seg en dram, men synes det er blodig
urettferdig å miste førerkortet når han ikke kjører i fylla.
- Jeg liker å ta meg en dram, men alt til sin tid, sier han.

- Har du et alkoholproblem?
- Nei, ikke mer enn at jeg tar en dram når jeg selv vil. Det kan være jeg
drikker litt mer enn normalen, men jeg vet om mange andre som drikker
mye mer enn meg som fortsatt har førerkort.
- Har du aldri kjørt med promille?
- Jeg ble tatt en gang for ti år siden, men har aldri kjørt med promille
seinere. Det kan jeg si med handa på hjertet. De fleste kan ta seg en dram
uten å kjøre i fylla, det må jeg også få lov til, framholder Jensen.

Synes det er urettferdig
Han forteller at han har vært uten førerkort siden september i fjor, og at han
også var uten lappen en periode tidligere. Utenfor huset står bilen han ikke
får lov til å kjøre.
- Jeg kjøpte en ny bruktbil i vinter som jeg ennå ikke har fått lov til å kjøre.
Jeg kommer meg ikke noe sted uten førerkort. Det er deprimerende og
ødeleggende å bli sittende her, sier han.
- Har du forståelse for at dette er så strengt?
- Nei, jeg synes ikke det ligner noen ting. Det er mange som ikke tror at noe
sånt kan skje, men de bør være klar over hvor farlig dette kan være.
Urettferdig? Ja, det de har gjort mot Therese Johaug er bare småtterier,
sier han.
For å få førerkortet tilbake må det over en periode avlegges blodprøver som
viser at man holder seg edruelig. Jensen mener selv det ikke er noe i veien
for at han skal få lappen igjen.
- Jeg håper det ordner seg, men politiet er vrange så jeg vet ikke, sier han.

- Vi er på hugget
Statistikken fra Troms politidistrikt viser at politiet selv tok 24 førerkort på
bakgrunn av manglende edruelighet i fjor, i tillegg til sakene som ble
rapportert fra helsevesenet. Politiet tok også to førerkort på grunn av dårlig
vandel. Dette har også skjedd før, for eksempel med to unge menn som
gjentatte ganger laget bråk i fylla på Finnsnes.
Lensmann Arnold Nilsen ved Finnsnes lensmannskontor mener det er riktig
å være streng når det gjelder edruelighet og vandel.

- En bil er et drapsvåpen hvis den føres på uforsvarlig måte. Vi er på
hugget for å luke bort de som er farlige i trafikken, sier han.
Kravet til edruelighet er forankret i Vegtrafikkloven, hvor det står at: «Den
som skal få førerkort må være edruelig, og det må ikke være noe å si på
hans vandel ellers.»
- Erfaringen viser at de som har rusproblemer har betydelig høyere risiko
for å kjøre bil når de ikke burde. De må over tid kunne dokumentere at
rusproblemet er borte for å få førerkortet tilbake, sier han.
- Så selv om de ikke er tatt for promillekjøring så følger dere «Føre varprinsippet»?
- Ja.

Har strammet inn
I Vegtrafikkloven står det også at: «Dersom innehaveren av førerretten ikke
er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å
føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle
retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller inntil
videre, hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers
krever det».
Nilsen sier politiet i Troms har strammet inn på dette feltet de siste tre-fire
årene, og at resten av landet følger etter.
- Det er ingen tvil om at dette gir effekt. De som mister førerkortet er ikke
like begeistret for det, men alvoret i trafikken er viktigere, sier han.

