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www.fellesforbundet.no

BRUK DIN RETT OG PLIKT: 
stem ved uravstemningen 

15. OKTOBER!

Informasjon om resultatene av forhandling på

Tannteknikeroverenskomsten

2020
Tariffoppgjøret

Alle år og lønnsoppgjør er ulike, men 2020 skiller seg virkelig ut. Et virus fikk 
dramatiske følger for hele samfunnet. Vi måtte utsette forhandlingene til etter 
sommeren. I frontfaget var det tøffe forhandlinger og mekling. Arbeidsgiverne 
møtte med et vedtak om null i sentrale lønnstillegg, null i lokale tillegg og ingen 
endringer i tariffavtalene. Vi kunne ikke akseptere det. Vi er ansvarlige, men 
ikke naive. Nå foreligger et resultat. Vi mener det både trygger økonomien, 
skaper og sikrer jobber. 

I oppgjøret på Tannteknikeroverenskomsten bygger vi på frontfaget. 
De viktigste resultatene kan du se på de neste sidene. Nå skal du som er medlem være med på å 

bestemme om dette forslaget er godt nok. Vi skal ha uravstemning torsdag 15. oktober, og jeg håper 
du vil delta i denne. Fellesforbundets forhandlingsutvalg har enstemmig anbefalt å stemme JA til 
forslaget! Jeg håper du vil sette deg inn i resultatene, og bruke din stemmerett!

Med vennlig hilsen
Stig Lundsbakken
Forhandlingsleder

Bruk stemmeretten!



Noen av de viktigste punktene

Økonomi
Med virkning fra 1. april gis det et 
generelt tillegg til alle på kr 0,50 pr. 
time.

Minstelønnssatsene heves med  
6,3 %. Minstelønn for fagarbeidere 
etter ett års praksis økes med  
kr 11,00 til kr 185,00 pr. time.

Matpengesatsen økes til kr 90,–.

Forskuttering av sykepenger
Sykepenger skal forskutteres for alle 
bedrifter hvor det gjøres for noen 
grupper.

Anbefalt forslag for 
Tannteknikeroverenskomsten



Vil du lese hele forslaget, kan du hente det opp ved å 
bruke denne QR-koden

Du kan også gå direkte inn på vår hjemmeside: 
https://www.fellesforbundet.no/lonn-og-tariff/ 
tariffoppgjoret-2020/overenskomster-tariff2020/

Trenger du ytterligere hjelp kan du ta kontakt med 
den tillitsvalgte på din arbeidsplass

Øvrig
På grunn av endringer i likestil-
lings- og diskrimineringsloven så er 
partene enige om å realitetsbehandle 
de aktuelle bestemmelsene i tariff-
avtalen om to år.
 



Tariffrevisjonen 2020

Stemmeseddel
Over forslag til ny tariffavtale

Jeg sier JA til forslaget:   ❏

Jeg sier NEI til forslaget: ❏

(Sett kun kryss i ei rute. Stemmesedler med mer enn ett kryss blir forkastet!)
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Tannteknikeroverenskomsten


