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Hàr President,
Sou wéi den Artikel 83 vun elsem Chambersreglement et vlrgesâit, bieden ech iech, dès pariamentaresch
Fro un d’Ministere fir Digitalisatioun, Interieur & Êffentlechen Déngscht weiderzeleeden.
Wéi d’Platttorm heise.de an engem Artikel vum 1. Mâerz 2019 beriicht, hu Gemengen an Dâitschiand op Problemer
mat Windows-Betribssystemer an éffentieche Verwaltungen opmierksam gemaacht. Et soue Schwieregkeete ginn f r
d’Sécherheet vun den Donriéeén ze garantéieren, well Windows Notzerdate zu ail Zâitpunkt un It Serveren an den
USA schécke kann. An Intorrnatikerkreeser sinn d’Schwâchten an d’Getore vu Windows-Betribssystemer a
Programmer scho sàit laangem bekannt; Windowslizenze kaschte GeId, bidde keen eftektiven Dateschutz, sinn
immens utâlleg fir Maiware a reperkutéieren domadder dél national Souverânitéit iwwer digital Donnéeén.
An deem Zesumnienhang wéilt ech de Ministeren dés Froe stellen:
• Opgeiéscht no Ministère an ausgedréckt a Prozent, wéi erig Betribssystemer ginn am éffentieche Secteur
agesat?
• Wéi eng Mesuré benotzt d’Regierung tir sech géint déi uewe genannte Schwâchten a Gefore vum Windows
Betribssystemer ze schùtzen? Sinn dês Mesuren ais erfollegrâich anzestufen?
• Wéi garantéiert d’Regierung, dass vertraulech Dokumenter net duerch Windowsprogrammer op net gewolite
Servere kénne kopéiert ginn?
• Wéi eng Virdeeler gesâit d’Regierung am Benotze vun Open Source Léisungen? Wâert d’Regierung beim
Ausbau vun der lnformatik am éffentieche Secteur dorénner och an de Gemengen Open Source
Léisungen virzéien?
—

—

• Vu dass d’Regierung aus Lêtzebuerg ee Virreidermodeil an der Digitahséierung maache wéli, ass den Hâr
Minister der Meenung, dass d’Regierung méi Efforte maache misst, fir zumindest am éffentieche Secteur de
Gebrauch vun alternative Betribssystemer ze térderen? Wéi eng Efforte sinn an désem Berâich scho konkret
gemaacht ginn?
Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc
Député
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LE GOUVERNEMENT
Dli GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Digitalisation

Luxembourg, le 11avril 2019

Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement
Service Central de Législation
43, boulevard F.D. Rooseveit
L-2450 Luxembourg

Concerne Question parlementaire n°484 du 12 mars 2019 de Monsieur le Député Marc
Goergen Systèmes d’exploitation utilisés par le secteur public
—

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous faire tenir en annexe et aux fins qu’il appartiendra la réponse commune
de Madame la Ministre de l’intérieur et du soussigné à la question parlementaire susvisée.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma parfaite considération.
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Antwert vum Hâr Marc Harisen, Delegéierte Minister fir Digitaliséierung, Minister 1k d’Fonction
publique, a vun der Madame Taina Bofferding, lnneministesch, op dél parlamentaresch Ufro No
484 vum 12, Màerz 2019 vum Hàr Deputéierten Sven Clement

Beim èffentleche Secteurginn et méi Entitéiten déi informatesch Servicer ubidden. Dès Entitéiten hunn
en eegene Budget fir lnformatik a geréieren e groussen Deel vun hirer lnformatik seiwer. De CTIE
Centre des technologies de l’information de I’Etat steet énnert der Tutelle vum Minister fir
Digitalisélerung an equipéiert e groussen Deel vun de staatlechen institutiounen. D’Ministèren a
Verwaltungen, déi vum CTIE geréiertgi, lafen op folgende Server Betribssystemer: Linux 59%,
Windows 29%, Unix 11%, aner 1%. En Opdeelen op eenzel Ministèren ass net eendeiteg méiglech, well
e groussen Deel vun de Serveren net engem spezifesche Ministère zougewise sinn.

-

-

99% vun den Aarbechtsstatiounen, déi vum CTIE bei de Ministèren a Verwaltungen installéiert ginn,
fonctionnéieren op Windows Systemer. Wat déi mobil Cerâter ugeet, fonctionnéleren 69% op Android
an 31% op 105 Systemer.
Fir eng méiglechst héich Sécherheet beim Notzen vu Betribssystemer a Programmer ze erreechen, ginn
déi vum CTIE installéiert Aarbechtsstatiounen intern geréiert. Doduerch sinn si, bel Umeidungen a
bel Updaten net vu Microsoft-Cfoud-Déngschter ofh~ngeg.
Duerch eenheetiech configurélere vun de Statioune per Group Policy, gêtt d’Sende vun Telemétrie
lnformatiounen u Microsoft op e Minimum reduzéiert. De CTiE notzt dofir d’Versioun Windows
Enterprise déi et erméiglecht d’Kommunikatioun mat Microsoft viii mél ze begrenzen, wéi dat zum
Beispili de Fail bei der normal verfOgbarer Versioun Home a Professionai ass.
D’Standard-Konfiguratioun vum CrIE ges~it vir, dass Dokumenter net op net gewolite Servere kênne
kopéiert ginn. Ausserdeem g~tt eng strikt Rechterverwaltung op allen Niveauen an eng gutt Gestioun
vun aile Systemer mat séierer Verdeelung vu Sécherheets-Updaten assuréiert. De CTIE fieegt och eng
enk Zesummenaarbecht mam GovCERT.
D’I.ètzebuerger Cemenge benotzen haaptsèchlech “Windows’ ais Betribssystem. Verschidde
Cemenge geréieren hiren eegenen lnformatikpark, wougéint anerer vu Societéiten ènnerstètzt ginn
déi op dèsem Sebitt spezialiséiert sinn.
De Betribssystem ‘Windows” ass, grad ewéi och aner Betribssystemer, eng Zilscheif fir Malware. Fir
dogéint virzegoen, gètt vu Microsoft ail Joer investéiert fir esou e Cyber-ciblages z’ènnerbannen.
Fir ‘d’Gemengen ass Windows” e g~ngegt an iwwersiichtlecht Betribssystem, an der Cestioun ewéi
och am Èmgang.
D’Gemenge benotzen och “êffentlech Ciouds” fir d’Donnéeèn ze sp~icheren. Trotz der Tatsaach, datt
viru kuerzem vun der neiséilànnescher Dateschutzautoritéit eng Anaiys zum Thema Dateschutz
pubiizéiert ginn ass (Oktober 2018), an d~r festgestaiit gêtt, datt d’Microsoft-Cioud eng ganz geséchert
Optioun ass, kênnen sech 101 vun deenen 102 I.ètzebuerger Gemengen op de “SigiDrive” verioossen,
eng kommunal Cioud dél esouwuel den Austausch ewéi och «Date mat dem kommunale Secteur
séchere solI. D’lddi ass et, èffentlech Clouds net ze benotzen, fir esou lnformatiounsfuiten
z’evitéieren. Eng Erweiderung un aner êffentiech Acteuren ass zu ail Moment méiglech.

De Lêtzebuerger Gemengesecteur favoriséiert, nieft dem Opbau vun enger “kommunaler privater
Cloud” den Asaz vun oppene Betribssystemer, ewéi z.B. oppe Progiciellen esou wéi Entwécklunge mat
oppene Programméierersproochen. Am Kader vum “Data Centre communal” hu sàit 2016, 101 vun
102 Gemengen en ambitiéise Migratiounsplang en place gesat fir ail kommerzieile Progiciel cluerch eng
oppe Léisung ze ersetzen. Esou baséiert haut méi ewéi en Drêttel vun den zentrale Systemer vun de
Gemengen a quasi ail Neientwécklungen op Open Source Léisungen.
Am Fali vun engem konkrete Besoin u neien informatesche Produiten, ginn ail potentieli Léisungen no
den Aspekter K~schten, Erfêllung vun de Besoinen, Supportabilitéit a Foigek~schte gepréift. Dobâi
kommen dann och Open Source Léisungen zum Asaz.
Wéi déi uewe genannten Zuelen et weisen, ginn also oft alternativ Betribssystemer beim Staat genotzt.
De Gebrauch vun esou Systemer h~nkt an der Haaptsaach vun den ugebuedene Léisungen
an de garantéierte Sécherheets- a Qualitéits-Critèren of.

