Assemblée générale ordinaire du 16 mars 2017
Rapport d’activité de la secrétaire générale Blanche Wilmes

Wéi ugekënnegt dann hei den Iwwerbléck iwwer dat wat de Comité zënter der leschter
Generalversammlung den 24.03.2016 Opweises huet :
Dofir knäppen ech un bei der AG extraordinäre, déi jo direkt um Uschloss un d’AG
ordinäre gehale gi war a wou d’Memberen enger Statutenännerung zougestëmmt
hunn, déi deen neien Comité ausgeschafft hat.
Als klenge Rappel a fir déi déi haut nei dobäi sinn :
Ee sommaire Resumé vun der Statutenännerung :
Sie operéiert
- engersäits kleng Correctiounen wéi Restrukturatiounen vum Text
- anerersäits méi fundamental Ännerungen wéi z.B d’Zesummesetzung vum Comité :
Et war jo sou dass déi Verwaltungen, déi d’AGC deemools gegrënnt hunn sech d’office
Posten am Comité reservéiert hunn wat awer, wann een déi aktuell Zougehéieregkeet
vun eise Memberen kuckt, net méi zäitgeméiss war.
Duerch d’Statutenännerung ass et jo elo sou dass
- just déi Verwaltungen d’office 1 Posten am Comité zegutt hunn déi op d’mannst 5 %
vun de Memberen representéieren déi iwwert d’AGC bei der CGFP affiliéiert sinn
- an 1 Posten ass och reservéiert fir de Representant vun de pensionéierte Memberen.
Eng weider grouss Modifikatioun bezitt sech op eis potenziell Memberen.
D’AGC huet jo d’Carrière moyenne representéiert an d’Reforme an der Fonction
publique déi den 01.10.2015 a Kraaft getrueden ass huet jo eng refonte respektiv
Erweiderung vun de bestoende Carrières virgeholl.

1

Vun Interêt fir d’AGC war an deem Zesummenhang haaptsächlech d’Introduktioun vun
der Carrière vum Bachelor, deen sech jo vu senger Ausbildung hier tëschent der aler
Carrière supérieure an der aler Carrière moyenne situéiert.
Mat der Féduse (also d’Representatioun vun den Universitäres beim Staat) hate mir
eis am Virfeld vun der Statutenännerung getraff a festgestallt dass si déi fonctionnaires
déi an Carrière vum Bachelor sinn net als potenziell Memberen ugesäit.
Deemno war et logesch dass d’AGC sech deem Groupe de traitement unhëlt also just
dem sous-groupe administratif, net zulescht well duerch d’voie expresse jo eng Partie
vun eisen aktuelle Memberen an deen neie Groupe vum Bachelor wäerte kommen.
Am Resumé setzen sech déi potenziell Memberen vun der AGC also aus 3
verschiddene Gruppen zesummen:
- B1 (sous-groupe administratif / à attributions particulières)
- B1 (sous-groupe technique, anciennement informaticien diplômé)
- A2 (sous-groupe administratif)
Souwäit zum inhaltlechen Iwwerbléck vun deenen neie Statuten.
D’Modification statutaire gouf deposéiert beim Registre de Commerce et des Sociétes
den 11. Abrëll 2016.
Déi nei Statuten hunn dann och eis Aktivitéit 2016-2017 wäitgoend bestëmmt:
Den ROI
Sou wéi an de Statute virgesinn hu mir eis och e Reglement d’ordre interne ginn am
Zesummenhang mam Paiement vun de dépenses vun der AGC :
All dépense ab 1.000 € brauch eng Signature conjointe vum Tresorier a vum President
respektiv vum Tresorier a vum Secrétaire général.
Well mir schon 3 ROI haaten déi sech beschäftegt hunn mam
- vote par procuration
- dem remplacement définitif vun 1 membre vum Comité
- dem remplacement temporaire vun 1 membre vum Comité
hu mir se dunn an eisem permanente GT « fonctionnement interne » erweidert an
zesummegefaasst an engem eenzegen ROI, deen de 27.Juin 2016 am cadre vun
enger Comitéssëtzung à l’unanimité ugeholl gouf.

2

De Programme d’action 2016
2015 haten mir eise programme d’action jo ganz iwwerschafft an hunn en dann 2016
un eis nei Statuten ugepasst d.h mir hunn eis Fuerderungen méi generell formuléiert
fir alle Groupes de traitement déi mir vertrieden, gerecht ze ginn.
Mat deenen neien Statuten huet d’AGC jo wéi gesot der Reforme an der FP mol formal
Rechnung gedroen duerch Redefinitioun vun eise potenzielle Memberen.
Doriwwer eraus intresséiert et eis awer och ganz staark wat déi Reforme eise
Memberen dann inhaltlech bréngt.
Eng vun deene groussen Neierungen ass jo d’introductioun am art.54 vum Statut de
« mécanisme temporaire de changement de groupe », déi sougenannten voie
expresse, also déi op 10 Joer begrenzte Méiglechkeet, fir ënner bestëmmte
Konditiounen vum groupe B1 an de A2 ze wiesselen (fir elo just vun enger vun den
Zilgruppen vun der AGC ze schwätzen).
Eise GT permanent « Statut du fonctionnaire, traitements, formation INAP an réforme
FP » huet dann ënnert der Leedung vum eisem President en 8 Säite staarken Memoire
ausgeschafft deen sech mat deem mécanisme befaasst an deen ech Iech elo kuerz
virstellen:
De Mémoire « mécanisme temporaire de changement de groupe »
De Memoire vergläicht déi nei « voie expresse » mat der « carrière ouverte »,
notamment vum point de vue vun de conditions d’accès, de limites an den épreuves.
Des weideren geet en am Detail an op:
1. D’Prozedur (définition des postes en cause, admissibilité du candidat)
2. D’Konversioun du poste an
3. De caractère temporaire vum mécanisme de changement de groupe
D’Konklusioune sinn onmëssverständlech
De Fonctionnaire deen vun der voie expresse wëll profitéieren laut art.54, & 2, muss a
senger demande souwuel de groupe de traitement wéi de poste brigué am
organigramme uginn. Dat setzt jo viraus dass et
1. mol en organigramme gëtt an dass
2. déi Posten déi do dra stinn och nom groupe de traitement benannt ginn, also z.B.
A2 an B1.
Dass déi verschidden Staatsverwaltungen sech mat der entrée en vigueur vun der
Reforme FP hu missen en Organigramm ginn respektiv hire bestoenden upassen ass
jo bekannt.
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Wéi deen Organigramm dann awer soll ausgesinn, no wéie critères opgesat asw., dat
bleift awer wäitgoend deene verschiddenen Acteuren iwwerlooss an den MFPRA huet
sech op e lockeren guide d’utilisation limitéiert, dee kee Mënsch bënnt.
D’Dieren stinn also wäit op fir administrativ Willkür.
Et ginn dann vum Opbau hier och vill verschidden Organigrammen, wann et dann
iwwerhaapt schonn iwwerall ee gëtt mat deem de fonctionnaire am cadre vun der voie
expresse eppes kann ufänken.
D’Organigrammen mussen zwar dem Minister vun der FP zwecks Approbatioun
virgeluecht ginn mee domat schéngt et sech och schonn ze hunn.
D’Konfusioun ass grouss a verwässert d’Potenzial vun der voie expresse !!
Dofir fuerdert d’AGC an hirem Memoire mat Nodrock dass d’Posten am Organigramm
d’office sollen opgrond vun hirer Zougehéieregkeet zu deene verschiddene groupes
de traitement definéiert ginn.
Et ass och sou dass laut art.36 vum Statut déi entspriechend représentation du
personnel dès le stade de l’élaboration vum Organigramm misst mat abezunn ginn.
An der Praxis gëtt se awer oft entweder virun e fait accompli gesat oder sou spéit gefrot
dass se quasi keng Reaktiounszäit méi huet. Och hei ass d’AGC kategoresch an hirem
Memoire:
Schluss mat deene Praktiken, den art.36 muss respektéiert ginn!
Wat bedeit d’voie expresse lo fir d’carrière u sech?
Engersäits besteet jo keen Zweiwel drun dass et eng begréissenswertäert Initiativ ass
fir déi potenziell Beneficiairen.
Anerersäits gesi mir d’Voie expresse och mat gemëschte Gefiller:
Den Text gesäit zwar an sengem art.54,3 viir dass, wann de Beneficiaire vun der voie
expresse a Pensioun geet, säi Posten reconvertéiert gëtt an1 Posten vum groupe de
traitement initial.
Mee wat huet d’carrière dovun dass zwar de Posten zréckkënnt mee net d
’attributiounen?
Déi sinn jo dann am A2 a bleiwen och do- e cadeau empoisonné also, an zwar net
nëmmen fir de groupe de traitement B1 dee seng Attributiounen weech geholl krut mee
och fir dee groupe A2 deen se dohinner gedréckt kritt, obschonn et am groupe A1 jo
bestëmmt och Attributioune ginn déi sech fir den A2 eegnen.
Am beschte Fall sollen sech déi verschidde groupes de traitement jo awer ergänzen
mee net op eng Manéier wou een géint deen aneren ausgespillt gëtt!!
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D’AGC fuerdert dofir kategoresch an hirem Memoire dass nieft dem Posten och
d’Attributiounen sollen zréckkommen bei der Retraite vun engem Beneficiaire vun der
voie expresse.
De 4. Juli 2016 hu mer de Memoire dann och un déi verschidden Acteure geschéckt,
- à savoir déi déi direkt un den Hiewele vun der Macht setzen wéi de Minister vun der
FP, den President vun der Chambre des députés, de President vun der Commission
FP vun der chambre des députés
- an déi déi susceptibel sinn fi reis z’ënnerstëtzen, à savoir den den deemolegen
President vun der CGFP, den Emile Haag.
Vun deen 4 illusteren Adressaten krute mir just eng eenzeg Äntwert, an zwar vum Yves
Cruchten, dem President vun der Chambercommissioun FP, déi ech iech elo hei
virliesen:
« Par la présente, je tiens à vous remercier pour le mémoire sur le mécanisme
temporaire de changement de groupe.
En effet, vous y soulevez des questions pertinentes que nous avions partiellement déjà
évoquées en commission.
La commission avait décidé de faire un bilan de la réforme après sa mise en oeuvre.
Ce sera un moment privilégié pour demander des précisions, notamment sur les
organigrammes, et les modalités pratiques du changement de groupe. »
Et gouf der AGC deemno bestätegt ass se richteg läit mat hirem Memoire mee wat
kann se sech dofir kafen?

Wat hu mir soss nach gemaach zënter der leschter AGO?
Wéi deemools schonn ugekënnegt hu mir eng grouss action de recrutement lancéiert.
Déi lescht war jo 2007 duerchgezunn ginn an hat och se schéine Succès, krute mir
dach mat engem Coup eng 120 nei Memberen.
De GT “recrutement” huet dann Enn Februar 2017 eng 1100 potenziell Memberen
ugeschriwwen sou dass mir elo mattendra sinn an der actioun …. a bis elo schonn bal
50 nei Memberen ze verzeechnen hunn vun deenen den Owend och eng Partie hei
ass.
Dir frot Iech elo bestëmmt firwat 10 Joer tëschent deenen actiounen leien?
Ma jo…et ass jo sou dass eis potenziell Memberen e bëssen iwwerall beim Staat
schaffen an dofir net sou liicht accessibel sinn wéi wann een elo z.B..e recrutement
um niveau vun enger représentation du personnel géif maachen.
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An et ass och net sou dass d’Leit sech ëmmer géifen direkt un eis wenden, dofir
mussen si fir d’1. Mol wëssen dass et eis iwwerhaapt gëtt.
Genau wéi 2007 war den traditionelle Mariekalenner och dës Kéier eng wäertvoll
Informatiounsquell.
De GT Recrutement huet iwwert Wochen gedëlleg an akribesch all déi Fonctionnairen
aus dem Mariekalenner erausgefiltert déi net am Membersfichier vun der AGC stinn
an huet e Bréif entworf a verschéckt deen si häerzlech invitéiert huet dach Member ze
ginn.
Dir frot Iech vläicht: a wéi geet et weider mam recrutement: bleift do de Mariekalenner
source d’inspiration?
Och mir hunn eis an där Hisiicht Gedanke gemaach an och d’CGFP.
Jiddefalls huet si hiren mode de recrutement ëmgeännert
D.h. alle Kéier wann een Agent well Member ginn bei der CGFP da gëtt hien
automatesch weidergeleet un déi entspriechend sous-organisatioun déi sech dann ëm
souwuel ëm d’Affiliatioun bei der CGFP këmmert wéi och bei sech selwer.
Am Fall vun der AGC gëtt een da Member fir e globalen Cotisatiounsmontant, deen 2
€ ënnert der Cotisatioun individuelle bei der CGFP läit.
Deemno e Meilesteen a punkto Rekrutement.
Dës weidere wäerte mir awer och kucken wat beim INAP ze maachen ass fir och
kënnen déi potenziell Memberen unzespriechen déi sech net bei der CGFP mellen.
Am 1. recrutementsmodus géif d’CGFP eis dann informéieren an am 2. Mir si- eng
Relatioun déi also béiden Organisatiounen profitéiert.
Da kommen mer och schonn bei eise 4.GT permanent, deen vun der Kommunikatioun
deen sech notamment em d’rédactioun vun eiser Zeitung këmmert, den Inforum.
Den Inforum gëtt op d’mannst 1x/ Joer an un all Memberen verschéckt. Inhaltlech
mécht en de point vun ofgeschlossenen an aktuellen Aktivitéiten.Dee leschte Inforum
krut Dir jo Mëtt Juli 2016 an deen neien wäert och em déi Zäit erauskommen.
Zueleméisseg léisst sech d’Aktivitéit vun der AGC sou zesummefaassen:
1. De grousse Comité ass 5x zesummekomm: den 18.Januar, den 18.Abrëll,de
27.Juni, de 7.November 2016 an de 6.März 2017.
2. De bureau exécutif ass 4x zesummekomm, dovun eemol mat der ACFAgouv
3. Déi verschidden GT sinn 14x zesummekomm.
4. D’delegéiert vun der AGC hunn deelgeholl un de Reuniounen vun der CGFP :
comité exécutif,comité fédéral, conférence des comités etc.
5. Mir waren och present bei deene verschidden manif vun der CGFP am cadre
vun TTIP, accessoires de traitement.
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Am cadre vun der rezenter Statutenännerung vun der CGFP, déi jo vun der conférence
des comités extraordinaire akzeptéiert gouf den 12. Juli 2016, wëlle mer och drop
Hiweisen dass notamment duerch d’insistance vun der AGC een neien Artikel 23
bäigesat gouf deen d’représentatioun vun de sous-organisatioune regelt.
Wat heescht dat konkret ?
Virun der modif. kruten déi sous-organisatiounen déi e Member stellen am Bureau
Exécutif vun der CGFP soit als President, 1er Vice-President, Vice-President,
secrétaire général oder trésorier, dee représentant net ersat, si haten also manner
Stëmmen zegutt am comité fédéral a wéi eng sous-Organisatioun déi keen Member
vum Bureau exécutif vun der CGFP stellt- an dat alles obschonn hiren déléguéierten
jo an där neier Funktioun soll a muss neutral agéieren.
Déi Situatioun war fir d’AGC, déi jo de Romain Wolff stellt, jorelaang de Fall, an dat
gouf elo opgehuewen duerch den art.23.deen der betraffener sous-organisatioun de
Posten erëm zréck gëtt soudass si duerch souvill représentants vertrueden sinn wéi si
opgrond vun hirer Memberszuel zegutt hunn.
Sou wéi d’AGC aktiv matschafft bei der CGFP sou huet si och een oppent Ouer fir
gewerkschaftlech Problematiken, déi vu baussen un si erugedroe ginn.
Em wat geet et ?
Em den Organigramm vun der administration gouvernementale deen de Minister Dan
Kersch partout net wëll weiderginn an déi entspriechend représentation du personnel,
d’AGFAgouv.
Wéi gewosst muss sech jo all Verwaltung laut art.4 vum Statut am cadre vun der
gestion par objectifs en organigramme ginn.
Zu gläicher Zäit steet am art.36 vum Statut dass eng vun de Missiounen vun der
représentation du personnel wier sech ze prononcéieren an zwar dès le stade de
l’élaboration iwwer alles wat de régime du personnel ugeet.
Dass den organigramme ënner déi Bezeechnung fällt steet ausser Zweiwel.
Deemno wier et logesch unzehuelen dass de Verwaltungschef bei der Opstellung vum
Organigramme séng représentation du personnel am beschten vun Ufank un géif
matschaffen loossen oder hir zumindest den organigramme géif pour avis virleeën er
en fir d’approbatioun bei de Minister geschéckt gëtt.
Dat gëllt awer laut dem Minister Dan Kersch senger interprétatioun nët fir
d’Regierungsverwaltung well hien refuséiert kategoresch deen Organigramme
erauszeréckelen mat deem intressanten Argument hien wier guer net de Ministre du
ressort.
Déi betraffen représentatioun, also d’AGFAgouv huet dat Evident ëmmer nees
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argumentéiert, Bréiwer geschriwwen, op eng entrevue gedrängt, en avis juridique
ageholl asw.
Et huet alles näischt genotzt.
Schlussendlech huet sie den 25 Januar 2017 e Bréif un d’commission de la FP bei der
Chambre des députés geschriwwen fir eng Léisung ze fannen an schonn en e litige
ugekënnescht.
Mir als AGC hunn der AGFAgouv hir Aktiounen natierlech ganz intresséiert suivéiert,
hunn si och begleet an eng Entrevue mat der CGFP a sinn elo ganz gespaant wéi déi
Affaire ausgeet, déi eis jo iergendwéi all betrefft:
Well wann et erlaabt ass dass den Organigramm wéi e geheimt Dokument
gehandhaabt gëtt, wat heescht dat fir d'Reforme an der FP?Net vill Guddes!!
An dofir ass déi Problematik elo och zu Recht zur Chefsaach ginn; d’CGFP selwer hëlt
sech hir elo un. Affaire à suivre also.

Last but not least dann nach puer Wuert zum comité vun der AGC.
Am Laf vum Joer 2016 hunn 3 memberen vum comité démissionnéiert, zum Deel
wéinst Incompatibilitéit mat neien Obligatiounen, soudass de bureau exécutif
remaniéiert gouf an sech lo folgermoossen zesumme setzt:
President : Thierry Ries
Secrétaire générale : Blanche Wilmes
Secrétaire général adjoint : Tanja Ackermann
Vice-présidents : Romain Kremer a Marc Kayl
Trésorier : Alli Chrisnach
Trésorier adjoint : Steve Keipes

Opruff un Iech als Memberen:
Wann Dir Loscht hätt bei eis matzemaachen: et gëtt een ëmmer eppes gewuer iwwer
d’carrière, iwwer déi gewerkschaftlech Aktivitéiten vun AGC an CGFP, et ass net
d’office mat vill Aarbecht verbonnen an et kënnt een am Ufank mol eraschnupperen
als membre suppléant fir 1 Joër.
2018 gëtt souwisou een neie Comité gewielt an dat kann een sech jo nach mol w
iwwerleeën wéi et wieder geet.
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Dofir: einfach e mail un d’AGC a lass!
Doriwwer eraus eisen generellen Opruff: Wann iech eppes opfält wat an deem
Zesummenhang net sou leeft wéi virgesinn: Wend Iech roueg un eis:
Mir sinn a bleiwen Ären Uspriechpartner, beäntwerten net nëmmen Är perséinlech
Froen mee sammelen se an droen se weider bis bei de Minister!

9

