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Concerne : Question parlementaire  2695 de l'honorable Député Sven Clément

Monsieur le Ministre,

J ai l honneur de vous transmettre ci-joint la réponse commune à la question parlementaire sous rubrique.

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

Pour le Ministre du Travail, de l'Emploi et de
l Economie sociale et solidaire

Tom OSWALD
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Gemeinsam Antwert vum Har Minister fir Aarbecht a Beschaftegung a fir Sozial- a Solidarwirtschaft
Dan Kersch. vum Har Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend an vum Minister fir Héichschoul a
Fuerschung Claude Meisch op d'parlamentaresch Fro n" 2695 vum honorablen Deputéierten Sven

Clément

D Regierung ass sech der Erausfuerderung vum Re- an Upskiling vollkomme bewosst. Am Mee 2018 ass e
Pilotprojet vum Aarbechtsministâr zesummen mat der ADEM lancéiert ginn (Luxembourg Digital Skills
Bridge) an deem et drëm gaangen ass den Entreprisen ze hëllefen hiert Personal besser fir d'Zukunft

opzestellenan Entloossungenzevermeiden. Dëse Projet ass bis November 2019 gelaaf an et konnten méi
wéi 300 Salariéen an deem Kadervun Formatiounen profitéieren an déi Kompetenz kréien déi an hirem
Betrib oder engem aneren gebraucht ginn an esou hir Aarbechtsplaz behalen.

AktuellassdenAarbechtsministârand'ADEM amgaangeng nei «Future Skills Initiative" virzeebreeden déi
3 verschidden Aspekter huet:

l. De «Future Skills Programm" ass en neien Formatiounsprogramm vun der ADEM deen souwuel eng
theoretesch Partie (Formatioun vun 3 Méint am Domaine vun den digitale an den horizontale
Kompetenzen) wéi och eng praktesch Partie (6 Méint «occupation temporaire indemnisée") beinhalt.
DëseProgrammgëttzesummen matde Formatiounsinstitutervun de Sozialpartnerugebueden (Chambre
de Commerce an Chambre des Salariés) a fankt Ufanks Oktober un.

2. Sektoriell Etuden fir besser ze verstoen wéi den Aarbechtsmaart sech zu Lëtzebuerg verânnert an
d Annerungen kennen z'anticipéieren: wat fir eng Beruffer verschwannen, wat fir eng nei Beruffer
kommen a wat fir Kompetenzen mussen d'Salariéen hunn.

3. Ennerstëtzung fir Betriber am Beràich vun der «gestion prévisionnelle des compétences" (,, workforce
planning") fir ze kucken wat fir eng Ressourcen a Kompetenzen an der Zukunft am Betrib gebraucht ginn
an d Mataarbechter dann kënnen ze forméieren.

Am Kontext vun der Tripartite huet d'Regierung ee sou genannte « Skills-Dësch » aberuff, ënnert der
Présidence vum Ministère de l'Education Nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Dëse Skills-Dësch

wâert justement déi Problematik diskutéieren déi hei ugeschwat gëtt. D'Regierung huet vir an
Zesummenaarbecht mat allen implizéierten Acteuren Modeller auszeschaffen déi et an Zukunft sollen

erméiglechen, souwuel aus aarbechtsrechtlecher wéi och aus pâdagogescher Siicht esou ee ,, Reskilling"
duerchzeféieren. Dobai wâert och berucksichtegt ginn wat fir éng Opportunitéiten vu ,, Reskilling"je no
dem aktuelle Kompetenzprofil vun éngem Employé kënnen envisagéiert ginn.
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