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informasjon om konsekvensene av del-
tidsjobb, ville de antakelig velge delvis 
annerledes, sier Engström.

Ministrene legger ikke skjul på at 
arbeidskraften som kvinnene utgjør, 
trengs i arbeidslivet også i et rent sam-
funnsøkonomisk perspektiv når befolk-
ningen aldres.

- Det svenske fradraget for kjøp av 
husholdningstjenester (RUT) har vist 
seg å være en vellykket løsning – det 
gjør at kvinner kan jobbe heltid og 
samtidig bidra til sysselsettingen.

- Det er også et likestillingsspørsmål. 
I Sverige tjener kvinnene fremdeles bare 
85 prosent av mennenes lønn. Arbeids-
giverne forventer rett og slett at kvin-
nene skal være borte mer, sier Engström.

Ifølge Hanne Bjurstrøm holder ikke 
argumentet «deltidsjobb er bedre enn 
å ikke jobbe i det hele tatt».

- Den nordiske modellen er et for-
bilde for mange andre land, og vi har 
kommet for langt til å ha så lave ambi-
sjoner, sier Bjurstrøm og fortsetter:

- Jeg har full forståelse for kvinnene 
som synes kombinasjonen familie og 
arbeidsliv er såpass tung at de velger 
å jobbe deltid. Men vi ser hele tiden 
eksempler på kvinner med støttende 
menn som lykkes med å jobbe heltid – 
vi må bare finne nøkkelen til modellene 
som gjør det mulig.

De nordiske arbeidsministrene disku-
terte deltids- og sykefraværsproblema-
tikken på sitt ministermøte på Svalbard 
12.–14. september. Et inkluderende 
arbeidsliv har vært et gjennomgående 
tema for arbeidsministrene under Nor-
ges formannskap i Nordisk ministerråd.

Nye tall om forskning
Indikatorrapporten, Det norske fors-
knings- og innovasjonssystemet - statis-
tikk og indikatorer 2012 er nå tilgjengelig 
på Forskningsrådets nettsider, skriver 
Bladet Forskning. Rapporten utarbeides 
av Nordisk institutt for studier av innova-
sjon, forskning og utdanning (NIFU). Den 
beskriver norsk forskning og innovasjon 
langs tre hoveddimensjoner: Norsk FoU- 
og innovasjonsinnsats i internasjonal 
kontekst, Det nasjonale FoU- og innova-
sjonssystemet og Regionale sammenlig-
ninger av ressurser til FoU og innovasjon.
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Dumt med deltid

Sveriges arbeidsmarkedsminister Hille-
vi Engström og hennes tidligere norske 
ministerkollega Hanne Bjurstrøm vil 
gjøre deltidsarbeidende kvinner opp-
merksom på kvinnefellene deltidsar-
beid innebærer på sikt. De vil se flere 
heltidsarbeidende kvinner og mindre 
dårlig helse på arbeidsmarkedet.

– Et felles problem i alle de nordiske 
landene er at veldig mange kvinner – 
i Norge så mye som 40 prosent – arbei-
der deltid, sier Norges arbeidsminister 
Hanne Bjurstrøm.

For de fleste kvinnene er deltidsar-
rangement et bevisst valg, noe som får 
ministrene til å oppfordre til ettertanke 
om konsekvensene på sikt. Til konse-
kvensene regner de lavere pensjon og 
sykepenger, og dårligere muligheter til 
karriere- og kompetanseutvikling.

- Det meste blir dårligere når man 
jobber deltid. Hvis kvinnene fikk mer 

Lønnsomt å inkludere
Det vil være samfunnsøkonomisk lønn-
somt å inkludere funksjonshemmede 
i arbeidslivet. En analyse fra Arbeids-
forskningsinstituttet (AFI) viser at sam-

funnet kan spare milliarder på å få flere 
i jobb, skriver bladet Fysioterapeuten.

Rapporten Samfunnsøkonomisk 
analyse av økt sysselsetting av personer 
med nedsatt funksjonsevne, er laget på 
oppdrag av Barne- likestillings og 
inkluderingsdepartementet. Bakgrun-
nen var muligheten for å bruke en sam-
funnsøkonomisk analysemodell som 
AFI har utviklet i samarbeid med det 
danske COWI, for å analysere konse-
kvenser av tiltak i arbeidsmarkeds- og 
velferdspolitikken.

- Med moderate forutsetninger om 
omfanget av arbeidsdeltakelse vil en 
fem prosents økning gi en samfunnsø-
konomisk gevinst på cirka 13 milliarder 
kroner over en tiårsperiode. Hver enkelt 
ny arbeidstaker vil i tiårsperioden bidra 
med en samfunnsøkonomisk gevinst på 
nær 900 000 kroner, skriver AFI på sine 
nettsider.

Oslo stiger
Rangeringene fra Shanghai Jiao Tong 
Universitet publiseres i år for tiende 
gang. Universitetet i Oslo har steget fra 
fjorårets 75. til 67. plass, melder uni-
versitetsavisen Uniforum.

Shanghai-rangeringen omfatter 1 
500 universiteter, hvorav de 500 beste 
ender på den offisielle listen. De øverste 
100 rangeres individuelt, videre ned-
over plasseres de i bolker. Universitetet 
i Bergen og NTNU befinner seg mellom 
de 200 og 300 beste. Også Tromsø er 
inne på listen, i gruppen 400-500.

De øvrige norske universitetene er 
ikke representert på listen.
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