
 

 

Pressemelding 

          6.12.18 

YS-forbundet Negotia: Folket har talt - pensjon må prioriteres! 

 

En fersk dybdeanalyse av YS Arbeidslivsbarometer viser at sju av ti arbeidstakere 

mener at "fagforeningene bør prioritere, høyt, å jobbe for gode pensjonsordninger". 

– Undersøkelsen vi har gjort bekrefter at oppmerksomheten om pensjon blant 

norske arbeidstakere er stor. Ikke minst at de ser behov for at noen tar ansvar for 

å utvikle gode ordninger, sier Monica A. Paulsen leder i YS-forbundet Negotia. 

 

YS-forbundet Negotia har gjort en dybdeanalyse av YS Arbeidslivsbarometer. Den 

viser at hver sjuende arbeidstaker mener at "fagforeningene bør prioritere arbeid 

med gode pensjonsordninger, høyt". 

 

- I dybdeanalysen vår har vi sett på utviklingen over tid. Den viser stabilt at 

mange arbeidstakere mener at å jobbe for å utvikle gode pensjonsordninger, 

er noe fagforeningene bør prioritere høyt. En forklaring på dette er nok den 

store oppmerksomheten pensjon generelt har hatt de siste årene. Blant 

annet i år hvor lønnsoppgjøret satte søkelys på "pensjon fra første krone", 

påpeker Monica A. Paulsen, leder i YS-forbundet Negotia: - Jeg tror nok 

dette også er et tegn på erkjennelse av at pensjon er viktig, og at man 

trenger fagforeningen for å kjempe frem gode ordninger.  

Den nye pensjonsrevolusjonen: Til å leve av for både kvinner og menn 

 

- Sammen med andre søsterorganisasjoner jobber Negotia nå for å få på plass 

en ny pensjonsordning. Målet vårt er å sikre en pensjon som det skal være 

mulig å leve av, og hvor man opprettholder en akseptabel livskvalitet. 

Derfor er innskudd fra første krone viktig. Størst betydning har dette for 

arbeidstakere med lav inntekt, sier Paulsen: -  Vi mener i tillegg at pensjon 

fra første krone er viktig for å utjevne kjønnsulikhet. Kvinner har i større 

grad enn menn deltidsstillinger og mange kvinner jobber innen service- og 

butikkjobber der det er lave pensjonsinnskudd. Vi er ikke tjent med en 

pensjonsordning som utelater pensjonsopptjening av deler av inntekten, 

særlig når denne delen utgjør forholdsmessig mer hos de lavest lønnede! 
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Fakta 
YS Arbeidslivsbarometer måler temperaturen i norsk arbeidsliv. Undersøkelsen utføres av AFI – 
Arbeidsforskningsinstituttet, på oppdrag fra YS og YS-forbundene. Ca. 3000 organiserte og uorganiserte 
arbeidstakere over hele landet deltar i den årlige undersøkelsen.  

 


