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YS-forbundet Negotia: Viktig bidrag til det organiserte 

arbeidslivet 
 

 

I Norge er om lag 50 % av arbeidstakerne organisert i en arbeidstakerorganisasjon. 

Nå har også ansatte i NHO etablert en egen klubb. – Som alle parter i norsk 

arbeidsliv, er Negotia opptatt av å støtte opp om det organiserte arbeidslivet. Nå 

som vi også har gleden av å organisere arbeidstakere i NHO, må vi kunne håpe at 

stadig flere andre arbeidstakere ser verdien av å forene seg, sier Arnfinn Korsmo 

leder i YS-forbundet Negotia. 

 

Organisasjonsgraden blant norske arbeidstaker er blant de høyeste i Europa og har 

i mange år svingt rundt 50 %. Nylig samlet flere titalls medarbeidere seg i NHO i en 

klubb i YS-forbundet Negotia. 

 

- Negotia organiserer arbeidstakere i hele privat sektor over hele Norge. Blant 

våre medlemmer har vi mange ansatte i organisasjoner og til og med 

politiske partier. For oss var det derfor hyggelige også å kunne ønske 

ansatte i NHO velkommen som medlem hos oss, sier Arnfinn Korsmo, leder i 

YS-forbundet Negotia:- Det at Negotia er partipolitisk uavhengig vet jeg er 

viktig for en god del av disse arbeidstakerne. Det viktigste er likevel at vi 

bidrar til å skape ryddighet på arbeidsplassen, samt bidrar til bedre 

arbeidsvilkår. Konkret betyr dette for eksempel at for å få AFP, må det være 

et organisert arbeidsliv på bedriften med en konkret tariffavtale med AFP 

rettigheter. 

Alle arbeidstakere er velkomne. 

- Negotia organiserer kunnskapsmedarbeidere i privat sektor, og i 

utgangspunktet sier vi velkommen til alle som ønsker å organiserer seg og 

som er kunnskapsmedarbeidere. Det at vi nå også organiserer arbeidstakere 

i landets største arbeidsgiverorganisasjon, NHO, tar jeg som en 

anerkjennelse av det vi kan tilby, sier Negotia-lederen: - Det viktigste for 

meg er likevel at dette er en klar bekreftelse på at arbeidsgivere ser verdien 

av organisering. Dette bidrar til et velfungerende norsk arbeidsliv, hvor vi i 

fellesskap finner frem til løsninger. Selv om vi ikke alltid blir enige om ulike 

saker, er vi helt omforent om at norsk økonomi og samfunnsliv tjener på 

dette. Og med NHO-ansatte som eksempel, håper jeg andre som er usikre 
innser hvor uproblematisk dette er.  
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