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Lëtzebuerg, den 19/07/2019

Hâr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, 
dës parlamentaresch Fro un d'Ministere fir Famill an Integratioun, Wunnéngsbau & 
Immigratioun an Asyl weiderzeleeden.

De Nationale Plang fir Integratioun (Pan intégration) ass den 13te Juli 2018 am 
Regierungsrot ugeholl ginn. D’Zil vun dësem Plang ass et déi sozial Kohàsioun tëscht 
Lëtzebuerger a Net-Lëtzebuerger, dorënner falen och d'FlüchtIingen, hei am Land ze 
stàerken. Ausser der Existenz vun de grousse Linnen sinn bis haut awer nach keng 
Eenzelheeten zur Ëmsetzung vum PAN intégration bekannt.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Wéi eng Virdeeler bréngt de Nationale Plang fir d’Integratioun op kommunalen a 
nationalen Niveau fir DPl'en a BPl’en mat sech?

2. Wéi eng Roll spillen d'Office sociaux an der Ëmsetzung vum PAN Integratioun? Wéi 
eng exakt Aufgaben faallen den offices Sociaux aus den Aktiounsdomâner vum 
PAN intégratioun zou? Wéi ginn d'Offices sociaux bei dësen Aufgaben vum 
Ministère ënnerstëtzt?

3. Am Budget 2019 gëtt de Nationale Plang fir d'Integratioun mat 2,5 Milliounen Euro 
dotéiert. Wéi eng Projeté solle mat dëse Sue finanzéiert ginn? Goufe schonn Appel 
à projets lancéiert? Falls jo, wéi eng sinn dat a wat sinn d'Zàitfristen?

4. Ass d'Regierung der Meenung, dass de LISKO den adaptéierten Outil ass fir 
d'Begleedung an d’Integratioun vun de BPl’en?

O Falls jo, wat ass den zentrale Schwéierpunkt vun dësem Service ?
O Wéi eng finanziell, personell a materiell Ressourcé stinn dem LISKO zur 

Verfügung?
■ Wéi eng vun dëse Ressourcé ginn dem LISKO am Kader vun der 

Konventioun mam Ministère bereetgestallt?
■ Ass d'Regierung der Meenung, dass des Ressource fir d'Erfëlle vun de 

Missioune vum LISKO duer ginn?
O Ass d'Madamm Ministesch der Meenung, dass eng Dezentraliséierung beim 

LISKO ubruecht wàr?

5. Ass d'Madamm Ministesch der Meenung, dass d'Zesummenaarbecht tëscht den 
Acteuren, déi an der Integratioun schaffen, verbessert kéint ginn?

O Falls jo, wéi kann een d’Kommunikatioun tëscht dem OLAI (oder der spéiderer 
ONA), dem LISKO, den Office Sociaux an aneren Intervenant'en 
verbesseren?

O Wéi steet d'Regierung zur Iddi fir de Comité interministériel, den am Artikel 6 
vum Integratiounsgesetz virgesinn ass, ze erweideren a Vertrieder vun der
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CHAfvIBRE DES DÉPUTÉS 
Entrée !e :

16 SEP, 2019

Luxembourg, le 13 septembre 2019

Le Ministre de la Famille et de
l’Intégration
à
Monsieur le Ministre aux Relations avec 
le Parlement

Réf. : 2019/1 CéZ

Concerne ; question parlementaire n°925 de Monsieur le Député Marc Goergen.

MonsicLU le Ministre,

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse du Ministère de la Famille, de 
l’Intégration et à la Grande Région à la question parlementaire n°925 de Monsieur le 
Député Marc Goergen, en vous priant de bien vouloir assurer la transmission à Monsietu le 
Président de la Chambre des Députés.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments très distingués.

Le Ministre de la FamRlTèïde l’Intégration,

Corin/e CAHEN



CHAMBRE DES DÉPUTÉS 
Entrée !e :

î 6 SEP, 2019

Àntwert vun der Ministesch fir Famill an integratioun op d'parlamentaresch Fro n‘ 925 vum 

Deputéierte Marc Goergen

De nationale Plang fir Integratioun huet als Zil e Kader ze setzen an deem d'Integratiounspolitik zu 
Lëtzebuerg kann ëmgesat ginn. Dëse Kader gëllt souwuel fir d'Demandeurs de protection internationale 
(DPI), fir d’Bénéficiaires de protection internationale (BPI) wéi och fir ail anere Matbierger, onofhangeg 
vu senger Nationalitéit. D'Virdeeler vun esou engem Plang bestinn doran, eng Koharenz an déi vill 
a wichteg Initiativen ze kréien. Den DPI a BPI, mee och ali aner Persoun, kritt doduerch e Parcours 
gebueden, dee sech aus verschiddene Moossnamen zesummesetzt, déi et duerch geziilt Interventiounen 
erlaben, der Persoun en Deelhuelen un der Geselischaft ze erméiglechen. Eng Koordinatioun tëschent 
lokalen an nationalen Initiativen ass dofir ganz wichteg.

D'Offices sociaux sinn ee vu villen Acteuren, déi et erlaben, de Leit eng sozial Stabilitéit ze ginn, ouni déi 
et ganz schwiereg ass, sech an engem Land kënnen ze integréieren. Bei den Offices sociaux gëtt awer keen 
Ënnerscheed gemaach tëschent Lëtzebuerger an net-Lëtzebuerger; d'Offices sociaux fonctionnéieren 
nom Gesetz vum 18 Dezember 2009 iwrwert d'aide sociale.

De Budget, dee fir d'Ëmsetzung vum nationale Plang fir Integratioun virgesinn ass, gëtt benotzt fir déi 
aktuell Programmer (Contrat d'Accueil et d'intégration a Parcours d'intégration accompagné) weider 
ëmzesetzen an auszebauen. Doniewent wàerten och verschidden "Appels à Projets" gemaach ginn, déi et 
erlabe waerten, nei an innovativ Projeten auszeschaffen an ze testen. Fir 2019 ass en éischten Opruff 
gemaach ginn, deen sech op Projeté limitéiert, déi iwwer d'Period September bis Dezember 2019 
lafe wàerten. D'Selektioun vun de Projeté gëtt, wei dat am PAN virgesinn ass, zesumme mam Comité 
interministériel fir Integratioun gemaach. Fir ail Projet waert och e Bilan gemaach ginn no deene 4 Méint. 
Fir déi Joren drop wàerten da weider Appelle lancéiert ginn.

Déi finanziell Ënnerstëtzung vum Familljeministère un de LISKO beleeft sech fir den Exercice 2019 op 
2.582.560 Euro\ Am Kader vun enger Konventioun krut de LISKO 21,95 ETP^ Posten zur Verfügung gestalt 
fir folgend Aufgaben ze realiséieren: engersàits d'Gemengen an d'Offices sociaux an hirer Aufgab

> Salairen (fir déi 21,95 ETP) = 2.132.030 EUR / Petit matériel : 530 EUR / Frais de fonctionnement ; 450.000 EUR 
^ 1,00 ETP Responsabelen /19,95 ETP psycho-sozial Posten /1,00 ETP administrative Posten



ënnerstëtze BPl'en ze autonomiséieren, virun allem Familljen déi méi en intensiven a spezialiséierte Suivi 
brauche wéinst spezifesche Besoinen op kulturellem a sproochlechem Niveau; anerersaits d'Vernetzung 
mat aneren Institutiounen (z.B. Schoul, Gesondheetsservicer, psychologesch Déngschter, Beraich vum 
Wunnen) souwéi d'Fërderung vum Liewen an der Communautéit an de verschiddene Gemengen a 
Regiounen.

Duerch d'Restrukturatioun vum OLAI, wou mer de Volet vum Accueil an den Ausseministère integréieren 
a fir de Volet Integratioun en neien Departement am Familljen- an Integratiounsministère schafen, ginn 
déi verschidde Missiounen anescht organiséiert, an dëst bréngt mat sech, dass mer och mam LISKO 
kucken, wat seng Aufgaben an Zukunft waerte sinn. Wann déi Aarbechten ofgeschloss sinn, waert ech den 
Deputéierten informéieren.

D'Zesummenaarbecht vun den Acteuren, déi am Beraich vun der Integratioun schaffen, ass gutt, mee 
ka sécherlech nach verbessert ginn. Virun allem muss d'Zesummenaarbecht an d'Koordinatioun tëschent 
den Acteure weider verstaerkt ginn, a jidderee muss seng spezifesch Kompetenze kënnen do 
asetzen, wou se am Kader vum PAN gebraucht ginn. Eng gutt Kommunikatioun ass besonnesch wichteg, 
wann et gëllt, d'Aktiounen um lokalen Niveau ze koordinéieren. De Comité interministériel ass e Gremium, 
wou d'Vertrieder vun deene verschiddene Ministèren sech kënnen austauschen. E neit Format wou aner 
Acteure kéinten hier Iwwerleeunge presentéieren, ass net auszeschléissen.




