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Svar på skriftlig spørsmål til ordfører om 17. mai 
 

Jeg viser til ditt spørsmål innsendt pr epost datert 07.05.20. Spørsmålet lød: 
 

«Etter å ha lest 17 mai programmet for Kristiansand, ble jeg overrasket over at barna 
var utelatt. Vi sier så ofte at byen vår er en by for alle. Da burde vel det gjelde for 

barna også? Det står i programmet at det er opp til hver familie å lage sin beste 

versjon av sin feiring. Kommunen kunne gitt gratis inngang i dyreparken, satt opp 
dukketeater eller en liten konsert på skolene. Kanskje ungdom fra kulturskolen hadde 

syntes det var gøy. Langbord med materialer så barna kunne å lagd fuglekasser etc 
Barn har god fantasi ,så de kunne laget de utroligste ting . Selvsagt med 1 meters 

avstand. Det er trist at vi er en by som totalt utelukker barna på denne dagen.  
Synes ordfører at det er greit å utelukke dem i aktiviteter på 17.mai?  

 
Kan ordfører endre på programmet til 17 mai og få inn noen aktiviteter for barna?» 

 

Svar: 
 

Jeg vil takke for et veldig viktig perspektiv, som nok mange har kjent og tenkt litt på. 
 

Da det ble klart at nasjonaldagen slik vi kjenner den, ble avlyst, har 17.mai utvalget 
jobbet på spreng for å få til den beste mulige feiringen en kunne se for seg innenfor 

gitte rammer og strenge restriksjoner. 
 

Det betyr dessverre at «barnas dag» slik vi også kjenner nasjonaldagen som, har fått 

et helt annet uttrykk og ramme enn man ville i en ordinær sitasjon. De nasjonale 
rådene må følges, og sikkerhet med tanke på smitte har vært nødt til å komme først. 

17 mai utvalget landet derfor på bil- og båtkortesje. 
Årets feiring vil være noe helt annet enn det vi kjenner fra tidligere, men kanskje vil 

det nå dannes nye tradisjoner som kommer i tillegg til- og ikke i stedet for, i 
fremtiden. Til glede for både gamle og unge. 

 
I tillegg har 17.mai utvalget jobbet med å fordele alle korps rundt om i bydeler og 

omsorgssentre slik at alle skal få høre korpsmusikk. Det blir ingen 17.mai uten 

korpsmusikk.   
Grupper fra kulturskolen skal i tillegg opptre på omsorgssentre. 

 
Det er selvsagt trist at vi ikke får avholde en tradisjonell 17.mai feiring. Mange barn 

har øvd på sanger, gledet seg til å pynte seg og gå i tog sammen med barnehagen 
eller skolen sin. Men kanskje vil årets 17.mai være akkurat den dagen de alltid vil 
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huske? Som den dagen de gikk i tog sammen med barna i nabolaget, deltok i bil- eller 

båtkortesjen, grillet i sjøkanten med venner og familie eller bare ble bedre kjent med 
de andre barna i nabolaget. Jeg har blitt fortalt om flere veldig lokale tiltak i gater og 

nabolag, hvor feiringen skal gjennomføres. Hvor det blir tog og fiskedam, stylter og 
flagg og alt som hører barnas dag til.  

 

Usikkerheten på hvordan årets 17. mai skal gjennomføres har vært stor.   
Det ligger begrensninger på hva vi er i stand til å gjennomføre, både økonomisk og 

kapasitetsmessig. Det vil legge en demper på feiringen i sin fysiske form, men jeg har 
stor tro på dugnadsånden, kreativiteten og viljen til noe nytt der det tradisjonelle må 

vike.   
 

Med vennlig hilsen 
 

Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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