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Om prosjektet
MÅL
CaMEO - Career Mobility of Europe’s Older Workforce (Karrieremobilitet blant Europas eldre arbeidsstyrke) {prosjektnr 539099-LLP-1-1-2013-1-NO} er et 27 måneders initiativ, delfinansiert av
Europakommisjonen under Generaldirektoratet for utdanning og kultur. Fra et EUfinansieringsståsted blir begrepet mobilitet ofte forbundet med geografisk mobilitet, der unge
mennesker i alderen 16-29 er de viktigste mottakerne eller målgruppen. Imidlertid, på grunn av Europas raskt aldrende arbeidsstyrke har det blitt allment akseptert at geografisk mobilitet alene er ikke
nok til å overvinne de fremtidige utfordringene og kunnskapsmanglene som vil oppstå som følge av
den aldrende befolkningen. Det er også nødvendig å styrke insentivene til å arbeide lenger gjennom å
forsøke å begrense tidlig utgang fra arbeidsmarkedet via førtidspensjonering, og gjennom andre sosiale ytelser. For å utvikle en virkelig innovativ strategi, er det viktig å vurdere alle typer mobilitet;
geografisk mobilitet, jobbmobilitet og virtuell mobilitet. De overordnede målene for prosjektet er å
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redefinere mobilitet ved å koble sammen disse tre ulike områdene for mobilitet, der:


Jobbmobilitet innebærer intern mobilitet, som gjelder overgang mellom ulike stillinger hos
samme arbeidsgiver (f.eks. karriereutvikling); yrkesmessig mobilitet; og ekstern mobilitet (skifte
av arbeidsgiver).




Geografisk mobilitet innebærer at arbeidstakere kan bevege seg fra ett yrke til et annet, som

I DENNE UTGAVEN

befinner seg et annet sted.
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ULIKE TYPER
MOBILITET


Geografisk mobilitet blir
definert som forflytning av
arbeidskraft fra ett sted til et
annet.



Jobbmobilitet

er

intern

mobilitet som gjelder overgang mellom ulike stillinger
hos samme arbeidsgiver
(f.eks. karriereutvikling);
yrkesmessig mobilitet; og
ekstern mobilitet (skifte av
arbeidsgiver).


Hovedtrendene som former jobber, arbeidsmarkeder og samfunn.1

Virtuell mobilitet er tilgang til virtuelle verktøy som
kan støtte geografisk– og
jobbmobilitet, slik som elæringsverktøy, samarbeidsverktøy, verktøy for
fjernarbeid etc.

UTFORDRINGEN
JOBBMOBILITET
Det kommer en rekke samfunnsmessige og økonomiske utfordringer som følge av demografiske
endringer, og disse må sees i en større sammenheng. Nye trender som følge av den aldrende arbeidsstyrken kan sees på tre nivåer, som vist i figuren ovenfor. Med skiftende trender kommer
behovet for endringer i politikk og i holdninger, og løsninger for å formulere nye strategier som
sikrer at arbeidsstyrken forblir konkurransedyktig. Det er avgjørende å adressere virkningene disse
skiftende trendene vil ha gjennom innovative løsninger som tar sikte på å få med den aldrende
befolkningen, bl.a. i forbindelse med mangelen på kompetanse som vil oppstå. Å sikre at eldre
arbeidstakere får veiledning, rådgivning og mulighet til å utvikle sine mobilitets– og læringsbehov
vil gjøre oss i stand til å møte fremtidens kunnskapsmangler og mangel på arbeidskraft.

Begrepet jobbmobilitet blir ofte
forbundet med geografisk mobilitet, hvor unge mennesker i alderen
16-29 er de viktigste mottakerne
eller målgruppen. En mengde
forskning hevder derimot at eldre
arbeidstakere viser en mindre
grad av mobilitet enn sine yngre
kolleger, samtidig som man vet
lite om vellykket jobbmobilitet
blant eldre arbeidstakere.

Dette prosjektet vil gå på tvers av makro, meso og mikronivå i sin vurdering av to utfordringer i
forhold til mobilitet av eldre personer som jobber innen IKT. Den første gjelder kunnskapsgapet
som eksisterer i arbeidsgiverstrategier i det offentlige, private og SMB-sektoren som skal maksimere, motivere og mobilisere sin eldre arbeidsstyrke og dra nytte av den omfattende kompetansen og
erfaringen som finnes. Dette er sentralt i Europa 2020-strategien, hvor "kvaliteten på menneskelig
kapital er avgjørende for Europas suksess" og vil bidra til å forme fremtidig politikk på området for
mobilitet innen yrkesutdanninger på et sent stadium i livet.

Vår påstand er at geografisk mobilitet alene er ikke nok til å øke
sysselsettingen av eldre arbeidstakere og å bidra til deres yrkesrelaterte selvrealisering. Dimensjonen
av jobbmobilitet (= yrkesmobilitet) så vel som virtuell mobilitet (=
tilgang til læring gjennom bruk av
IKT) er også viktig for å møte
utfordringene i med kompetansemangler på det europeiske arbeidsmarkedet.

Den andre utfordringen er den som eldre arbeidstakere møter når de skal legge opp karriereløpet
sitt og søker tilgang til passende læring, utvikling, veiledning og realkompetanse for å oppfylle deres behov og ambisjoner, som igjen skal bidra til et konkurransedyktig Europa. Mangelen på IKTferdigheter som eksisterer blant en betydelig andel av eldre voksne skal løses gjennom oppmuntring til å bruke nettstudier (e-Academy), som er utviklet spesielt med tanke på å dekke behovene til
eldre arbeidstakere.

1van

Loo. J, Lettmayer, C. and Launikari, M. (2011) Setting the scene: promoting an inclusive
labour market for ageing workers IN Working and Ageing, Cededfop, Publications Office, Luxembourg: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3053_en.pdf
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HÅNDTERE PROSJEKTRISIKO
I CaMEO tar vi risiko på alvor. En av de
første prosjektleveransene er manualen for
risikostyring. Formålet med denne håndboken er å beskrive hvordan risiko vil bli
identifisert, analysert, håndtert og fulgt
opp innenfor CaMEO-prosjektet. Etter at
potensielle risikoer har blitt identifisert er
hensikten med risikoanalysen å bestemme
hvor utsatt man er for denne risikoen, og
forsøke å redusere den så mye som mulig.
Under ledelse av prosjektlederen, vil
prosjektmedarbeiderne formulere både
forebyggende tiltak og beredskapshandlinger (for å dempe utslagene av risikoen
hvis den skulle oppstå).
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Risikostyringsprosessen, som beskrevet i
manualen, skal sikre at prosessen:

- Er proaktiv, med fokus på forebygging
fremfor botemiddel;
- Formidles til, og er godt forstått av, prosjektgruppen;
- Inkluderer periodiske risikovurderinger
gjennom hele prosjektets livssyklus, og
- Blir administrert og tilrettelagt, til enhver
tid, av prosjektleder.

De ovennevnte punktene bør til slutt sikre
at prosjektpartnerne kan minimere utslagene dersom uønskede hendelser oppstår i
prosjektet, gjennom å identifisere og adressere potensielle farer før betydelige
negative konsekvenser oppstår.

Ikke ta risikoen! Les, forbered deg og hold oversikten!

ESKILLS LANDSCAPE
SERVICE

BESKJED FRA DEN NYE PROSJEKTKOORDINATOREN

Finn fram i jungelen av eSkillsrelaterte profesjonelle roller, kompetanser og sertifikater.

"Som nylig utnevnt prosjektmedarbeider i kunnskapsutveksling ved
Senter for livslang læring ved Universitetet i Strathclyde, er det en
glede for meg å bli med i CaMEO-teamet som prosjektleder.

Informasjonsteknologi (IT) har
endret både våre private og
profesjonelle liv. Informasjonsbehandling har blitt mer komplekst, men
det er også en viktig faktor for
suksess både for enkeltpersoner og
organisasjoner.

En av de aspektene som jeg tror gjør dette prosjektet så relevant er at
det tar for seg flere former for mobilitet for å støtte eldre arbeidstakere
å utvikle og anvende IKT-ferdigheter på nye måter. Å forenkle muligheten for eldre arbeidstakere til å anskaffe seg og beholde meningsfylt
arbeid, særlig innen IKT-sektoren, er ikke bare gunstig for arbeidsgivere og eldre arbeidstakere, men også for samfunnet som helhet, gjennom de økonomiske og sosiale fordelene man kan få av den enorme
kunnskapen og ferdighetene som eldre arbeidstakere har å tilby.

I Europa har yrker som er relatert til
e-ferdigheter (3,7% av arbeidsstyrken) økt med ca 3% hvert år
de siste ti årene. Likevel er det forventet et kompetansegap mens innovasjon, konkurransekraft og vekst
blir stadig mer avhengig av tilgjengeligheten av e-ferdigheter.

Jeg tror at dette prosjektet bidrar med praktiske verktøy for å støtte disse målene. Imidlertid kan
kulturelle holdninger iblant bevege seg saktere enn teknologisk endring. Jeg håper vårt prosjekt
samtidig vil bidra til å utfordre negative og falske oppfatninger om å ansette eldre arbeidstakere.
Jeg ser frem til å jobbe med medlemmene i prosjektteamet og partnerne våre, i realiseringen av
dette spennende prosjektet".

eSkills Landscape tjenesten gir
veiledning til fagfolk, organisasjoner,
veiledere og sertifiseringsorganer om
hvordan man kan oppdage og utvikle
de nødvendige ferdighetene for å
sikre en innovativ og konkurransedyktig fremtid.
http://www.eskillslandscape.eu/

Megan DePutter er opprinnelig fra Canada og har over 10 års erfaring i
prosjektledelse, programutvikling og forskning innen ulike felter som fremmer sosial
inkludering. Nylig jobbet Megan på HIV/AIDS-området med lærings- og utviklingsbehov hos marginaliserte mennesker, med fokus på å bygge partnerskap på tvers av
sektorer som jobber for økt samfunnsdeltakelse, spesielt blant vanskeligstilte kvinner.
Megan har mastergrad i sosiologi og har arbeidet med kunnskapsutveksling i emner
som spenner fra kvantefysikk til sysselsettingsbehov av eldre voksne. Det er med stor
entusiasme at Megan tiltrer CaMEO-prosjektet og Senter for livslang læring ved Universitetet i Strathclyde.

Megan DePutter
Prosjektmedarbeider i kunnskapsutveksling – Prosjektkoordinator i CaMEO
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FØRSTE
TRANSNASJONALE
PARTNERMØTET
CaMEO-prosjektet ble lansert med
det første transnasjonale partnermøtet, arrangert i Lodz, Polen,
ved University of Social Sciences,
5.-6. februar 2014.
Alle partnerorganisasjonene var
representert på møtet: Storbritannia, Østerrike, Hellas, Litauen,
Norge og Polen.
Hovedformålet med møtet var å
gjennomgå mål og målsetninger
for prosjektet, og planlegge aktiviteter for de neste to årene. Slik
nådde de en felles visjon om hva
som skal gjøres av partnerne sammen, og individuelt av de enkelte
partnerne.
Møtet tok også sikte på å introdusere partnerne og deres erfaringer, samt rollene tildelt i CaMEO-prosjekt.
Lodz-møtet viste et svært motivert
partnerskap og har bidratt til
prosjektteamets styrke og samhold
i arbeidet mot sitt felles mål.

ECWT, E-FERDIGHETER OG KARRIEREMOBILITET
I løpet av de siste årene har Europa stått
overfor en rekordhøy arbeidsledighet,
mens bedrifter innen teknologi har sett en
kritisk mangel på dyktige medarbeidere.
Ifølge Europakommisjonen vil mangelen
på yrkesutdannende innen IKT stige til
over 500.000 i 2015 og over 900.000
innen 2020. «The Grand Coalition for
Digital Jobs» ble lansert i 2013 for å motvirke dette ferdighetsgapet gjennom å
oppfordre folk til å ta IKT-utdanning og
oppfordre arbeidsledige til å satse på IKTstillinger.
Basert på statistikk fra 2012 omfattet den
europeiske arbeidsstyrken innen IKT
rundt 7,4 millioner arbeidstakere, 3,4% av
den totale europeiske arbeidsstyrken.
Nesten 80% (5,9 millioner) av disse kan
klassifiseres som «IKT-utøvere» og de
resterende 20% (1,5 millioner kroner) som
IKT-fagpersoner på forvaltningsnivå
(ISCO, 2008).

European Center for Women and Technology – ECWT - er basert i Norge og er i dag
involvert i flere sentrale prosjekter og
aktiviteter som fokuserer på mobilitet i
IKT arbeidsstyrken. ECWT er opptatt av å
dele sine erfaringer og lærdom fra disse
prosjektene og er ivrige etter å bidra til å
kryssbefrukte det voksende miljøet for eferdigheter.

Digital Jobs er et toårig CIP-prosjekt (ICTPSP) som går fra februar 2014 to januar
2016 og har som mål å bygge opp infrastrukturen for Grand Coalition for Digital
Jobs. Prosjektet ledes av DIGITALEUROPE og har i alt 13 samarbeidspartnere:
Brainport, CIONET, DIITEK, ECDL,
ECWT, EuroCIO, Empirica, e-Skills UK,
European Schoolnet, MITA, NUIM, PINSME og Telecentres Europe. Gjennom det
første året av prosjektet har ECWT bidratt
til rapporten «The European State of the

ANDRE
TRANSNASJONALE
PARTNERMØTET
Den andre partnermøtet ble organisert i Vilnius, Litauen, 3.-4.
juli 2014. Her diskuterte partnerne de aktivitetene som hadde
blitt implementert siden
prosjektet startet.
Møtet startet med en presentasjon
om kvalitetssikring, ledelse- og
administrasjon, målene for møtet,
og leveransene som hadde blitt
gjort frem til da. En av de viktigste
oppgavene for møtet var å
sluttføre forskningsrapporten.
Bakgrunnen for prosjektsøknaden
ble også gjentatt gjennom å
påminne om de viktigste dimensjonene av demografisk endring og viktigheten av å rette
søkelyset mot utfordringene med
den aldrende arbeidsstyrken. De
tre aktuelle aktørnivåene - enkeltpersoner, arbeidsgivere og beslutningstakere—ble spesielt fremhevet.

Ifølge ny forskning fra CEPIS og rapporten e- Competence Benchmark European
rerport, basert på svar fra over 2200 IKTfagfolk i 31 land i Europa, er den gjennomsnittlige europeiske IKT-fagpersonen
42 år gammel, mens kun 16% er under 30
år.
Over hele Europa er det bare 15% kvinner
som er IKT-fagfolk, hvorav de mest populære stillingene er innen IKTlæringsmiljøer og prosjektledelse.
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Art» og til presentasjonen av rapporten
«ICT Mobility Best Practices». Disse to
rapportene om det europeiske IKTarbeidsmarkedet og initiativer rundt IKTjobbmobilit vil bli snart utgitt, og
hovedfunnene vil bli delt i den neste utgaven av CaMEOs nyhetsbrev.
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TRENDER INNEN JOBMOBILITET HOS ELDRE
ARBEIDSTAKERE
En rekke faktorer kan forklare hvorfor eldre arbeidere har en tendens til å forbli i samme stilling over lengre
tid:


For det første kan det ha tatt lang tid å finne en god stilling som matcher deres sine evner godt, og de
ser derfor liten grunn til å slutte.



For det andre har de akkumulert kunnskap og ferdigheter i svært spesifikke områder som har en
tendens til å være basert på jobberfaringer fremfor utdanning og opplæring. Derfor kan nye arbeidsgivere ha problemer med å avklare eller anerkjenne ferdighetene til eldre arbeidstakere. Akkumulert
kunnskap, erfaring og myke ferdigheter som er utviklet i tidligere karriere kan være vanskeligere å
presentere i en CV (Haig, 2009).



For det tredje, på grunn av ansiennitetsprinsippet, er lønningene til eldre arbeidstakere relativt høyere
enn yngre arbeidstakere. Det er mindre sannsynlig at eldre personer vil være villige godta lavere lønn i
en ny jobb.



Til slutt, på grunn av den vedvarende økningen i utdanningsnivå, er det større sannsynlighet for at
eldre arbeidstakere har mindre formell høyere utdanning enn sine yngre kolleger.

Som et resultat står eldre arbeidstakere som har blitt flyttet ofte overfor betydelige vanskeligheter med å
finne ny jobb, og kan møte potensielle lønnstap.

Bli en del av vår strategiske rådgivningsgruppe. Hjelp
Europa å påvirke politikken for aldrende arbeidsevne.

STRATEGISK RÅDGIVNINGSGRUPPE (SRG)
Det vil bli dannet en strategisk rådgivningsgruppe (Strategic Advisory Group)
bestående av sentrale aktører, nettverk og
påvirkningsgrupper som fagforeninger,
Det europeiske handelskammeret, beslutningstakere, etc. Den viktigste begrunnelsen for opprettelsen av en slik gruppe er at
spørsmålet om aldring og arbeidsevne er
en stor utfordring for Europa, og har en
ekstrem kompleksitet. Det er behov for at
nasjonale og europeiske politiske aktører,
samt andre interessenter og nettverk,
fokuserer på problemet og jobber sammen
for å kunne finne bærekraftige og gode
løsninger.
Et team på 10 personer vil utgjøre rådgivningsgruppen som vil gi strategisk veiledning angående formidlingen av prosjektresultatene og også utnyttelsen og bærekraften av prosjektet utover den finansierte
prosjektperioden. Valget av medlemmene
i til gruppen basert på personenes unike
kunnskaper, ferdigheter og kompetanse
innen feltet om den aldrende arbeidsstyrken og sysselsetting. Personene vil utfylle
prosjektpartnernes kunnskap og kompetanse, slik at både konsortiet og den stra-

tegiske rådgivningsgruppen effektivt kan
lede prosjektet mot sine mål og målsetninger. Den rådgivende gruppen vil ikke
ha noen formell myndighet i prosjektet
eller for den tilnærmingen som blir brukt
for å oppnå de definerte resultatene. Snarere vil de gi anbefalinger og bidra med
erfaring og innsikt, slik at deltagerne i
konsortiet kan ta gode beslutninger som
vil maksimere prosjektets effektivitet.
Den strategiske rådgivningsgruppen skal
møtes to ganger i løpet av prosjektperioden (én gang i året), og vil også spille en
veiledende rolle i lanseringen av eAkademiet. De vil fungere som prosjektets
«ambassadører». Under det første møtet
for den rådgivende gruppen vil prosjektkoordinatoren forklare alle medlemmene
hva som er formålet med gruppen, hvordan de kan bidra med sine kunnskaper og
ferdigheter, hva som forventes av dem og
hvordan prosjektet kan dra nytte av dem og vice-versa.
Er du interessert i å være en del av gruppen? Send en e-post til Dimitris Raftopoulos
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KOMMENDE MØTER
3. møte

Wien, Østerrike

9.-10. desember 2014

4. møte

Athen, Hellas

2.-3. juli 2015

Siste møte

Glasgow, Skottland

www.c-ameo.eu
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Dette prosjektet er finansiert med støtte fra Europakommisjonen.
Innholdet i denne publikasjonen reflekterer kun forfatterens synspunkter, og Kommisjonen kan ikke
stilles til ansvar for bruken av de foreliggende opplysningene.

Partnerne //

