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Mønsteravtalen for 

tannhelsesekretærer



Hva er Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer

• En veiledende avtale mellom Parat og Den norske 

tannlegeforening (NTF) 

• Ikke en ordinær tariffavtale med tvistemulighet

• Kan ikke ta ut medlemmer i streik

• Kommer vi ikke til enighet under forhandlingene – så har vi 

ikke lenger en avtale 

• NTF anbefaler sine medlemmer å følge avtalen

• Men tannlegene er ikke forpliktet til å følge den 

• Mønsteravtalen gjelder kun som en forpliktende tariffavtale 

der Parat og tannlegekontoret har inngått avtale
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Forhandlingene 2020

• Generelt tillegg til alle på 1400 kr. 

• Tillegget gjelder fra 1. mai 2020

• Tilsvarende fra kommunene – virkningen der er fra 1.sept 

2020

• I tråd med rammen på 1,7% 

• Hva er rammen i et tariffoppgjør:

• Det er den samlede økningen i gjennomsnittlønn fra ett 

kalenderår til det neste. 

• Rammen består av tarifftillegg, overheng og glidning
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• Overheng:

• Overhenget beskriver hvor mye lønnen på slutten av året 

ligger over gjennomsnittet for året. 
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• Glidning: 

• Lønnsøkning som kommer i løpet av året men som ikke er 

lønnsøkningen man får i et tariffoppgjør.

• Glidning er typisk høyere lønn ved nyansettelse, 

ansiennitetsopprykk, nye personlige tillegg etc

• Overheng og glidning blir trukket fra rammen. Da sitter man 

igjen med tarifftillegget, som i år er på 1400 kroner for 

tannhelsesekretærer og assistenter. 
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Forhandlingene 2020

• § 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. 

• . § 4 nr. 1 Overtidsarbeid, bokstav f) – matpengesatsen er 

økt fra 78 kr til 90 kr.
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Forhandlingene 2020

• § 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.
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Forhandlingene 2020

• § 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. 
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Forhandlingen 2020

• 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. 
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