
Hvorfor må bilen 
EU-godkjennes 
annet hvert år, 
mens bilisten kan 
kjører mellom 
50-60 år uten å bli 
vurdert? 

Av Thomas Grønvold

Det spørsmålet stiller Torstein 
Salvesen seg fra Nullvisjon 
Lister. Mandag hadde han sin 
første kjøretime med kjøresko-
lelærer på flere år. Han mener 
det er spesielt at bilen må EU-
godkjennes annet hvert år, 
mens bilisten kan få førekortet 
da de er 18 år og kjøre bil til 
man nærmer seg 70-åra uten å 
bli vurdert. Til tross for at det 
er bilisten, og ikke bilen, som 
er skyld i de fleste trafikkuhell. 

– Man kjører bil i mellom 
50-60 år uten å bli vurdert på 
noen som helst måte. En vei-
ledningstime er fornuftig og 
jeg synes det gjerne kan være 
obligatorisk. Det er ikke bilen 
som lager ulykkene. Det er fø-
reren i de aller fleste tilfeller, 
sier Torstein Salvesen.

 – Godt tiltak
I passasjersete foran i bilen 
sitter Kjell-Magne Bentz-Pe-
dersen, faglig leder ved Bentz 
Trafikk skole i Lyngdal. Han 
er positiv til forslaget, men vil 
ikke at dette skal være obliga-
torisk i første omgang.

– Jeg tror det kan være et 
godt tiltak. Målet med en slik 
time må være å få folk til å bli 
bevisste på sine egne handlin-
ger i trafikken, sier Bentz-Pe-
dersen til Lister. 

Salvesen påpeker at både yr-
kessjåfører og utrykningssjå-
fører har etterutdanning hvert 
5. år. 

– Det er mange yrker som har 
etterutdanning, resertifisering 
og helseattester. Trafikken tar 
ca. 150 liv årlig i Norge, men 
bilføreren skal altså i dag bare 
kontrollere og vurdere seg selv 
fra de er 18 år og i hele 57 år 
framover, sier han

Han forslår at bilførere må 
i gjennom en obligatorisk vei-
ledningstime som gjennomfø-
res hvert 10. år. Og at dette bør 
kunne gjennomføres av tra-
fikkskolelærere.

19 førerkortbeslag
I baksete sitter leder i hoved-
utvalget for samferdsel i Vest-
Agder fylkeskommune, Kåre 
Glomsaker (Frp). Han tente på 
dette forslaget.

– Her er det ikke snakk om å 
ta lappen fra noen. Her er det 
snakk om trafikksikkerhet. Vi 
ønsker å gjøre noe med hold-
ningene våre, sier han.

Lister har tidligere skrevet 
om kurset 65+, et kurs som er 

frivillig for eldre i trafikken. 
Dette jobber Nullvisjon Lister 
med å få på plass i Lister-regi-
onen fra høsten av. Men Glom-
saker mener at det er ikke bare 
de eldre som kunne hatt godt 
av en oppfriskning. Han vi-
ser til fartskontrollen som ble 
gjennomført på Fardal mellom 
Lyngdal og Lindesnes i starten 
av mai, der 19 førerkort ble be-
slaglagt.

– De plukket inn 19 sertifi-
kat, men de kunne også plukka 
inn flere. De hadde ikke kapa-
sitet til å ta alle som kjørte for 
fort. Det forteller meg at det er 
nok ikke bare de som er pluss 
65 år som trenger et kurs, sier 
Glomsaker.  
– Hva må til for at dette skal 
kunne realiseres?
– Her må vi spille på lag. Vi må 
spille på lag med de som driver 
med kjøreskoleopplæring. Det-
te må til topps både i departe-
mentet og politisk for å få dette 
i gjennom, men en gang må vi 

starten, sier Frp-politikeren.  
Både Glomsaker og Salve-

sen gjennomførte en kort kjø-
retime med kjørelærer Kjell-
Magne Bentz-Pedersen. Han 
oppsummerer opplevelsen slik:

– Dette var komfortabelt og 
begge stod med glans, sier han. 

Torstein Sal-
vesen fra Null-
visjon Lister 
gjennomførte 
sin første kjøre-
time på mange 
år med Kjell-
Magne Bentz-
Pedersen fra 
Bentz Trafikk 
skole i Lyngdal. 
Salvesen for-
slår at bilførere 
må i gjennom 
en obligatorisk 
veiledningstime 
som gjennomfø-
res hvert 10. år. 

EU-kontroll av bilister?
  ■ Nullvisjon Lister vil ha obligatorisk oppfølging av bilførere

 ” Man kjører bil 
i mellom 50–60 år 
uten å bli vurdert på 
noen som helst måte.
TORSTEIN SALVESEN

Lyngdal eldreråd har 
besluttet å avvente 
situasjonen i forhold 
til etablering av en 
transporttjeneste for 
eldre og funksjons-
hemmede .

Av Svein Morten Havaas

Rådets sekretær var 13. april 
i kontakt/ samtale med saks-
behandler i Vest-Agder fyl-

keskommune Mette Kirkhus 
Johansen om denne saken. 
Hensikten med samtalen, var å 
få nærmere belyst hvilke opp-
lysninger det er bedt om fra 
kommunens side i overnevnte 
brev. Etter samtalen har man, 
ifølge referatet fra sist eldre-
rådsmøte, fått vite at ordnin-
gen er lite brukt og svært få 
kommuner har lykkes i få til 
et opplegg som fungerer. De 
som har lykkes med et trans-
porttilbud, er de steder hvor 
kommunen som sådan har 
engasjert seg, deriblant Gau-
lar kommune. Lindesnes kom-

mune har også kommet i gang 
med et opplegg som ser ut til å 
fungere bra.

– Et eventuelt  tilbud er be-
grenset, det vil si at alle kan 
ikke nåes da det er for tidkre-
vende å kjøre rundt til samt-
lige heigårder. Dersom det er 
ønskelig å gå videre med tanke 
på opprettelse av et slikt tilbud 
i Lyngdal, må det avtales et 
møte mellom fylket og kommu-
nen, for å kartlegge hvor rea-
listisk det er å få til, heter det 
i referatet.

Det må i så fall skisseres 
opp en plan for tilbudet som 

innbefatter forslag som for 
eksempel hvilken formiddag 
i uken skal tilbudet legges til, 
samordning av kommunale og 
frivillige tilbud og  tjenester for 
eldre denne formiddagen, samt 
en kartlegging av aktuelle TT-
brukere.

Det ble i tillegg understreket 
at et eventuelt opplegg var av-
hengig av tett samarbeid med 
den enkelte kommune, om det 
skulle ha noe for seg.

Eldrerådets sekretær har 
også vært i kontakt med Lin-
desnes kommune. Denne hen-
vendelsen var ikke besvart 

da eldrerådet hadde sitt møte 
Eldrerådet vil derfor avvente 
tilbakemelding fra Lindesnes 
kommune. 

Dersom det er grunnlag for 
det, ønsker Lyngdal eldreråd 
å invitere Lindesnes kommune 
ved kontaktpersonen deres til 
et møte i eldrerådet for å få en 
orientering om hvordan Trans-
porttjenesten er organisert i 
nabokommunen. Det vil i til-
legg være aktuelt å ta kontakt 
med Gaular kommune for å få 
en oppdatering fra dem.

Eldreråd venter på tilbakemelding om transporttjeneste
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