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Lëtzebuerg, den 05/10/2020

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Ëffentlechen Déngscht
weiderzeleeden.

Zënter dem Ufank vun der Covid-19-Pandemie sinn eng ganz Rei vu Mesurë geholl a
Recommandatioune gemaach ginn, fir d’Verbreedung vum Coronavirus ze verhënneren.
Ugesiichts der Tatsaach, datt d’Aarbechtsplaz eng potenziell Infektiounsquell ass, ass eng
vun deene Recommandatioune gewiescht, dass am Privatsecteur an am ëffentlechen
Déngscht op den Télétravail sollt zréckgegraff ginn, esou wäit dat méiglech ass.

D’Regierung hat den 1te Juli 2020 decidéiert, fir an der Fonction publique den Télétravail
weiderhi, bis zu 3 Deeg d’Woch, ze erlaben. Den 2te Juli ass eng Circulaire vum Minister fir
den ëffentlechen Déngscht dozou un d’Verwaltunge geschéckt ginn. D'legal Basis dofir ass
am Artikel 19bis vum Statut vum Fonctionnaire virgesinn.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

1. Firwat ass dës Circulaire net ëffentlech op der Website vun der Fonction Publique ze
fannen?

2. Ass déi besoten Circulaire un all Ministère an un all Verwaltung geschéckt ginn?

3. Kann de Minister versécheren, datt all d'Beamten Abléck op dës Circulaire haten? Falls
nee, wéi eng Verwaltungen a Ministèren haten d'Circulaire net krut an aus wéi enge
Grënn net? 

4. Wéi vill Stonnen am Télétravail goufen zënter Januar 2020 vun alle Staatsbeamten
(Fonctionnairen, Employéën & Salariéën) geleescht, opgelëscht no Verwaltung a no
Mount?

5. A wéi enge Verwaltunge gëtt den Télétravail weiderhin ëmgesat an a wéi enger
Frequenz? 

6. A wéi enge Verwaltunge gëtt den Télétravail guer net méi applizéiert a firwat gouf an



deene jeeweilege Verwaltungen domadder opgehalen? 

7. Kann d'Regierung erklären, op Basis vu wéi enge Krittären d'Cheffe vun deenen eenzele
Verwaltungen den Télétravail erlaben oder net erlaben? Consideréiert d'Regierung dës
Krittären als fair?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc
Député


