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Folketingsmedlem Nils Sjøberg (RV) har den 22. juli 2020 stillet mig følgende spørgs-

mål, nr. 1577, som jeg hermed besvarer. 

 

Spørgsmål: 

Når flere kulturelle institutioner er kommet i en alvorlig økonomisk klemme i forbin-

delse med coronakrisen, herunder Geografisk Have og lignende institutioner, hvad vil 

ministeren så gøre for at hjælpe disse institutioner, og hvornår kan de afvente svar fra 

ministeren?   

 

Svar: 

Mange institutioner mv., som lever af at samle mange mennesker på samme sted, har 

været hårdt ramt af coronakrisen og vil forventeligt være påvirket nogen tid endnu. Re-

geringen er opmærksom på coronakrisens konsekvenser for de pågældende institutioner 

såvel som for andre institutioner.  

 

Vi har heldigvis kunnet åbne op for store dele af Danmark. Ingen ved dog, hvordan situ-

ationen ser ud til efteråret, men det er svært at forestille sig et efterår fri for restriktio-

ner. 

 

Fra regeringens side vil vi sammen med sundhedsmyndighederne – blandt andet i lyset 

af erfaringerne hen over sommeren – tidligst muligt i august se, hvor vi står i forhold til 

coronavirus i Danmark. På baggrund af denne statusvurdering af COVID-19 situatio-

nen i Danmark vil regeringen i de første uger af august indkalde til forhandlinger om 

økonomisk hjælp. 

 

For så vidt angår spørgsmålet om, hvornår Geografisk Have m.fl. kan forvente at få 

svar på deres henvendelse af 29. april 2020, kan jeg oplyse, at Kulturministeriet den 6. 

maj 2020 har oversendt brevet til Erhvervsministeriet.   

 

Erhvervsministeriet har oplyst følgende i forhold til henvendelsen:   
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”Regeringen har prioriteret at holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske 
virksomheder, selvstændige og lønmodtagere gennem en tid. Derfor har regeringen 

sammen med alle Folketingets partier udrullet historisk store hjælpepakker, målrettet 

det danske samfund, erhvervsliv og arbejdspladser. Regeringen har siden coronakrisens 

start modtaget et meget stort antal henvendelser. Henvendelserne besvares hurtigst 

muligt, men det kan på grund af den ekstraordinære situation forekomme, at svareti-

den er længere end det er tilfældet under almindelige omstændigheder.” 
 

 

 

Joy Mogensen 
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