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Tariffnemndas oppgaver  
Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som etter krav fra en arbeidstaker- eller 
arbeidsgiverorganisasjon kan fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale helt eller 
delvis skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, herunder 
utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere.  
 
Sammensetting 
Tariffnemnda er et kollegialt organ hvor partene i arbeidslivet er representert. Nemnda har en leder og 
fire andre faste medlemmer. Medlemmene, med personlige varamedlemmer, blir oppnevnt for tre år. 
Følgende er medlemmer og varamedlemmer av Tariffnemnda for perioden 1. juni 2018 – 31. mai 2021: 
 
Dag Nafstad (leder) – lagmann, Tromsø 
Steinar Holden – professor, Bærum 
Giuditta Cordero-Moss – professor, Oslo 
Kurt Weltzien – advokat i NHO, Oppegård 
Knut Bodding – avdelingsleder i LO, Moss 
 
Varemedlemmer: 
For Kurt Weltzien: Margrethe Meder – advokat i NHO, Oslo 
For Knut Bodding: Nina Kroken – advokat i LO, Oslo 
 
I tillegg oppnevner departementet ett medlem fra den organisasjon som fremmer krav overfor nemnda 
og ett medlem fra dennes tariffmotpart i den tariffavtalen som kreves allmenngjort, såfremt ikke begge 
parter er blant de faste medlemmene av Tariffnemnda. Disse medlemmene oppnevnes for den enkelte 
sak etter forslag fra partene. 
 
Sekretariatet for Tariffnemnda 
Oppgaven å være sekretariat for Tariffnemnda ble flyttet fra Arbeids- og sosialdepartementet til 
Arbeidstilsynet v/sekretariatet for Tvisteløsningsnemnda fra 01.01.2018. Oppgavene har vært ivaretatt 
av Helene Nødset Lang, Mads Backer-Owe og Hilde Brenna. Sekretariatet har deltatt på opplæring hos 
departementet og hatt faglig støtte underveis.  
Sekretariatet har opprettet nye nettsider for Tariffnemnda. Nettsidene er felles med 
Tvisteløsningsnemnda og Rikslønnsnemnda, som sekretariatet også har ansvaret for. Nye maler for 
høringsbrev og vedtak er utarbeidet.  
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Virksomhet i 2018 
Nemnda sendte i juni 2018 innkomne begjæringer om videreføring av gjeldende forskrifter om 
allmenngjøring på høring med høringsfrist 20. september 2018. 
 
Det ble avholdt et seminar for Tariffnemndas medlemmer 27. august 2018. Her presenterte Andreas van 
den Heuvel fra LO sin pH. D. om minstelønnsregulering. Knut Snellingen Bye fra SSB presenterte 
resultater og statistikker som ble innhentet i forbindelse med høringen. Ingrid Finsland gjennomgikk den 
siste utviklingen vedrørende ESA og regulering av Reise, kost og losji i allmenngjøringsforskriftene. 
Deretter ble det videre arbeidet i Tariffnemnda diskutert.  
 
Det ble avholdt møte i nemnda 11. og 12. oktober 2018. 
 
Arbeidet i nemnda har for øvrig foregått ved e-post utvekslinger. 
 
Allmenngjorte tariffavtaler 
Tariffnemnda mottok våren 2018 begjæringer om videreføring av samtlige gjeldende forskrifter om 
allmenngjøring.  I nemndsmøter 11. og 12 oktober 2018 ble det vedtatt videreføring av samtlige 
forskrifter med justerte lønnssatser:  
 

- Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei 
- Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter 
- Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil 
- Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter 
- Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene 
- Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien 
- Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter 
- Forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene 
- Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge 

 
 
Endringer i bestemmelsene om reise, kost og losji 
ESA har hatt til behandling en klage fra NHO/BusinessEurope over at norsk rett er i strid med 
utsendingsdirektivet når det gjelder allmenngjøring av krav om dekning av utgifter til reise, kost og losji. 
Klagen ble fremmet i desember 2013.  
 
Forskriftene i skips- og verftsindustrien, renhold, byggfag og elektrofag inneholder bestemmelser om 
reise, kost og losji. Tariffnemnda allmenngjorde disse bestemmelsene, men med den begrensning at 
bestemmelsene ikke gjelder til og fra Norge, men gjelder fullt ut ved reiser i Norge. Resultatet i skips- og 
verftsindustrien ble for øvrig tilpasset endringene i tariffoppgjøret i 2018.  
 
ESA har besluttet å avslutte saken om brudd på reglene om utsendte arbeidstakere, jf. brev av 19. 
desember 2018 til Arbeids- og sosialdepartementet.  
 
 
Dag Nafstad, leder Tariffnemnda 
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