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Mattias Tesfaye  
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Kære Mattias Tesfaye 

 

Sundhedskrisen som følge af COVID-19 er for alvor ved at medføre en 

alvorlig økonomisk krise med store konsekvenser på arbejdsmarkedet. 

Ledigheden er steget markant i perioden, også blandt flygtninge og ind-

vandrere.  

 

Det er derfor vigtigt at beskæftigelsesindsatsen, herunder også for flygt-

ninge, familiesammenførte og indvandrere, snarest kommer i gang igen.  

 

I en situation, hvor der både vil være et efterslæb efter den delvise sus- 

pension og mange nye ledige, vil det være afgørende, at ressourcerne 

bruges på det, der skaber mening og værdi for borgere og virksomheder,  

 

I KL er vi i tæt dialog med kommunerne om den midlertidige suspension 

af integrationsindsatsen og en gradvis genåbning. Vi kan høre, at de har 

et ønske om igen at kunne hjælpe de ledige tilbage til arbejdsmarkedet, 

men at der bør være dele af indsatsen, som skal foregå anderledes end 

før COVID-19. Kommunerne har desuden mange gode betragtninger og 

konstruktive forslag til, hvordan man kan opstille gode rammer for en 

gradvis genåbning af indsatsen.  

 

./. På den baggrund foreslår KL i vedhæftede notat en række pejlemærker 

for, hvilke rammer, der skal være gældende i en periode i forbindelse 

med en gradvis genåbning af integrationsindsatsen.  

 

Set i lyset af det ændrede ledighedsbillede, er der på længere sigt behov 

for at se på den overordnede tilrettelæggelse af integrationsindsatsen. 

Herunder kan det være nyttigt med et øget fokus på opkvalificering. Sam-

tidig aktualiseres behovet for udvidelse af IGU. 

 

Endeligt vil jeg nævne, at mange kommuner oplever, at borgerne udtryk-

ker bekymring for at melde sig som ledige og søge om ydelse, da det kan 

have konsekvenser for deres mulighed for på et senere tidspunkt at opnå 

permanent opholdstilladelse. Det vil være gavnligt at få gjort klart, om 

modtagelse af ydelser, også i denne tid, er en hindring for at få perma-

nent opholdstilladelse.  

 

KL indgår meget gerne i en videre drøftelse af den gradvise genåbning af 

den kommunale integrationsindsats.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Kastrup-Larsen  


