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Denne informasjonen er sendt til deg som er medlem av Parat/ThsF og omfattet av 

Mønsteravtalen 

 

8. desember 2020 

 

 

Forhandlingsløsning 

 

Parat og Den norske tannlegeforening kom den 7. desember til enighet om endringene i 

Mønsteravtalen for Tannhelsesekretærer for perioden 2020-2022.  

  

Hva har vi blitt enige om? 

 

Økonomi 

 

Det gis et generelt tillegg på 1400 kroner med virkning fra 1. mai. Dette tilsvarer tillegget som 

ble gitt i årets kommuneoppgjør, men der ble tillegget gitt med virkning fra 1. september. 

Ansatte på Mønsteravtalen for tannhelsekretærer skal ha etterbetalt fra 1. mai 2020.  

 

1. Generelle tillegg 

Det gis følgende generelle tillegg pr. år med virkning fra 1. mai 2020:  

Stillinger 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 

Assistent 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

Tannhelsesekretær 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 

 

Minstelønnstabell 

Følgende nye minstelønnssatser gjøres gjeldende fra 1. mai 2020: 

Stillinger 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 

Assistent 
302 

900 

308 

400 

311 

200 

314 

200 

322 

300 
368 600 406 500 

Tannhelsesekretær 
352 

200 

358 

600 

362 

100 

366 

300 

377 

700 
421 400 431 400 

 



 

Andre endringer i avtalen 

 

1. § 3 e)  
Denne rettigheten er utvidet med onsdag før skjærtorsdag fra kl. 12.00. Ny tekst er:  

Uten trekk i lønn er onsdag før skjærtorsdag fra kl. 12.00, påskeaften, julaften, 

pinseaften, nyttårsaften fridag når virksomheten er stengt.  

2. § 4 nr. 1 Overtidsarbeid, bokstav f) – matpengesatsen er økt fra 78 kr til 90 kr.  
 

3. § 6 Sykebestemmelser 
Fjerde avsnitt er forenklet da alle bedrifter er nå IA bedrifter. Teksten i avtalen blir slik: 

Varer arbeidsuførheten for en arbeidstaker utover de dagene egenmelding kan nyttes, 

skal lege søkes og fraværet bekreftes med legeerklæring.  

Det er også kommet et nytt siste avsnitt i § 6 som gjelder forskuttering av sykepenger: 

Parat/Fagforbundet og Den norske tannlegeforening vil anbefale lokale parter å 

gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Bedriftene 

har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder 

forskuttering av sykepenger. 

 

4. § 12 Vaksine – denne bestemmelsen gir nå også de ansatte mulighet for å få årlig 
influensavaksine. Teksten er endret til: 
Arbeidsgiver skal sørge for at den ansatte får tilbud om hepatitt B vaksine og årlig 

influensa-vaksine, og skal dekke utgiftene til vaksinering. Det er en forutsetning at 

vaksinene er tilgjengelige og kan tilbys de ansatte. 

 

5. Nye bilag 

Som nytt Bilag 3 tas inn bilag om sliterordningen. Dette erstatter bilaget om 

sluttvederlags-ordningen.  

Som nytt Bilag 5 tas inn et bilag om permittering, se vedlegg til protokollen. Dette 
bilaget tar for seg hvordan virksomheten skal handtere prosessen der det oppstår 
behov for å permittere ansatte.  

 

For ytterligere informasjon om resultatet vises til protokollen:  

https://www.parat.com/dm_documents/M%C3%B8nsteravtalen_2020_-

_Protokoll_Parat_(endelig).pdf_5ptRA.pdf 

 

Revidert avtale vil bli publisert på www.parat.com så snart som mulig. 

 

Kontaktinformasjon 

 

Eventuelle spørsmål rettes til forhandlingsavdelingen på tlf. 482 10 100 eller e-post  

tariff@parat.com 

 

Spørsmål kan også rettes til avtaleansvarlig: 

Pia Willanger tlf. +47 938 07 025, epost: pia.willanger@parat.com 

Tonje Krakeli Sneen, tlf. +47 415 20 454, epost: tonje.krakeli.sneen@parat.com 

Leder i ThsF: Anne-Gro Årmo, tlf. +47 913 34 230, epost: anne-gro.aarmo@parat.com 
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