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OK-avisen udgives af HK Privat. Foto: Lisbeth Holten Ansvarshavende redaktør: Anette Claudi

KÆRE KOLLEGA!

De, der stemmer, bestemmer - 
og vi synes, at du skal stemme JA.
Efter et noget usædvanligt forhandlingsforløb er det lykkedes at få en 
ny overenskomstaftale på plads med Tandlægeforeningen.

Som du sikkert ved, forkastede klinikejerne den aftale, som vi indgik 
med Tandlægeforeningen i  marts. Men efter en ny række forhand-
lingsmøder fik vi landet en ny overenskomstaftale fredag d. 29. maj. 
Den økonomiske ramme for den nye overenskomstaftale er uændret i 
forhold til den aftale, der blev forkastet. 

Det betyder, at klinikassistenterne samlet set får de samme 
stigninger og forbedringer som de øvrige privatansatte funktionærer. 
Men i lyset af coronakrisen og af hensyn til den trængte økonomi på 
tandklinikkerne har vi tilbudt, at alle de aftalte stigninger på løn og 
fritvalgsordningen i 2020 først kommer til udbetaling med lønnen for 
december måned. Med tilbagevirkende kraft. Hvis man fratræder sin 
stilling inden, bliver beløbet afregnet med den sidste månedsløn.

Når det er sagt, så er det en pæn aftale, som indeholder væsentlige 
forbedringer i hverdagen for dig og dine kolleger på klinikkerne.

Aftalen er godkendt i HK Privats sektorbestyrelse, som anbefaler, at 
du stemmer ja til den nye overenskomst.

DET VIGTIGSTE FOR OS ER:
⁄ Minimallønnen stiger 1.421 kr. i overenskomstsperioden.   
   Stigningen er fortsat uden modregning.
⁄ Fritvalgsordningen stiger fra 4 til 7 procent
⁄ 3 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn
⁄  Mulighed for, at uddannelse i forbindelse med opsigelse  

kan lægges efter udløbet af opsigelsesperioden
⁄  Bedre uddannelsesmuligheder for arbejdsmiljø- 

repræsentanter
⁄ Pension for elever fra 18 år
⁄  Mere fleksibilitet for småbørnsfamilier i forhold til  

lægebesøg og barns 2. sygedag
⁄  Seniorer kan købe flere seniorfridage

En høj stemmeprocent gør os stærkere og styrker vores forhandlingspo-
sition ved kommende forhandlinger med arbejdsgiverne. For  
os er det derfor allervigtigst, at du bruger din ret til at stemme - for de, 
der stemmer, bestemmer.

Læs bagsiden og få en guide til at stemme - det er nemt og kan 
gøres lynhurtigt digitalt.

Bedste OK-hilsner

Anja C. Jensen                          
næstformand i HK Privat                    
Anja.C.Jensen@hk.dk

⁄⁄  En høj stemmeprocent 
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Anja C. Jensen  
næstformand i HK Privat 



OVERENSKOMSTEN MELLEM 
HK PRIVAT OG TANDLÆGEFORENINGEN

LØN
Pr. 1. april 2020 stiger minimallønnen 479 kr. på alle trin. 
Pr. 1. april 2021 stiger minimallønnen 471 kr. på alle trin
Pr. 1. april 2022 stiger minimallønnen 471 kr. på alle trin
Stigningerne på minimallønnen kan ikke modregnes i dine personli-
ge tillæg.

FRITVALGSORDNING
Stigninger:
 •  Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgsordningen 1 %  til i alt  

5 % oveni din ferieberettigede løn 
 •  Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgsordningen 1 %  til i alt  

6 % oveni din ferieberettigede løn 
 •  Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgsordningen 1 %  til i alt  

7 % oveni din ferieberettigede løn

Fritvalgsordningen kan bruges til køb af seniordage og børne-
omsorgsdage, til pensionsopsparing, som kontant udbetaling eller 
som løbende udbetaling med lønnen. Som noget nyt kan den også 
bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden 
hele sygedag.

FORSKUDT TID
For arbejde i tidsrummet 18.00-07.00 skal du have forskudt tids- 
tillæg.

Pr. 1. marts 2020 stiger tillægget til 40,64 kr. pr. time
Pr. 1. marts 2021stiger tillægget til 41,29 kr. pr. time
Pr. 1. marts 2022 stiger tillægget til 41,95 kr. pr. time

FORÆLDREORLOV
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. 
De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder 
barselsorlov.

UDDANNELSE
I overenskomstperioden vil et udvalg se på, hvordan man kan få 
flere tandklinikassistenter til at bruge deres uddannelsesrettigheder 
(Motivationskontoen). 

VED OPSIGELSE
Hvis du bliver opsagt fra din stilling pga. forhold i virksomheden, fx 
nedskæringer og omstruktureringer, har du fremover ret til at bruge 
uforbrugte uddannelsesdage. Som udgangspunkt skal uddannelses-
dagene lægges i din opsigelsesperiode, men kan det ikke lade sig 
gøre, kan de placeres inden for 3 måneder efter udløbet af opsigel-
sesperioden.

ELEVER
Elevsatserne stiger:
 1. april 2020 1. april 2021 1. april 2022
a1 13.281 kr. 13.516 kr. 13.751 kr.
a2 13.965 kr. 14.200 kr. 14.435 kr.
a3 14.422 kr. 14.657 kr. 14.892 kr.
Erfaringstillæg 1.041,41 kr. 1.059,11 kr. 1.077,12 kr.
Skoleophold  
§28 stk. 4 6.187,43 kr. 6.292,61 kr. 6.399,59 kr.

Elever får ret til pensionsordning, når de fylder 18 år og har to 
måneders anciennitet. Pensionsbidraget er i alt 6,75 %. Arbejdsgiver 
indbetaler 4,5 %, og eleven 2,25 %. Når eleven fylder 20 år, stiger 
bidraget til 12 %. Arbejdsgiver betaler 8 %, og eleven 4 %. Træder i 
kraft 1. september 2020.

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER
Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer som tillids-
repræsentanterne. Fx adgang til internet. Derudover får arbejdsmiljø-
repræsentanterne bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser 
og -uddannelse.

ELEVER
Fremover optjener elever feriefridage efter samme princip som deres 
uddannede kolleger. Dvs. at elever optjener feriefridage fra 1. ansæt-
telsesdag. Optjeningsåret går fra 1. september til 31. august.

Fredag d. 29. maj blev der opnået enighed om fornyelse af overenskomsten. 

Overenskomsten er 3-årig og løber fra 1. marts 2020 til 28. februar 2023.

Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst. 

OBS! Alle aftalte stigninger i 2020 udbetales først med decemberlønnen.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.
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STEM OG VIND
Vi har brug for din stemme.
En høj stemmeprocent giver et stærkt mandat til HK Privats 
forhandlere - nu og ved fremtidige forhandlinger.

Vi trækker lod om præmier i forbindelse med urafstemningen. 
Lodtrækningen er for alle medlemmer, der er omfattet af over-
enskomsten med Tandlægeforeningen.

Så når du stemmer, deltager du automatisk i en lodtrækning om 
gode præmier - vi udlodder 22 i alt.

SÅDAN STEMMER DU
Det er nemt, og det er vigtigt, du stemmer. Her beskriver vi, hvordan det foregår. 

Hele urafstemningen foregår digitalt via din telefon, din computer eller tablet. Det tager 

under 5 minutter.

Du kan vinde:

1. præmie:    iPad 2019 10.2" Wi-Fi + Cell 128GB (4899 kr.).

2. præmie:  gavekort til Matas på 2.000 kr.
     
3. præmie:  gavekort til Magasin.dk på 500 kr.  

(20 gavekort i alt) 
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VIA MAIL 
Du får en mail fra os i HK Privat, og i 
den er der et direkte link til afstemnin-
gen. Det er den allernemmeste måde 
at stemme på, fordi dine personlige 
oplysninger allerede ligger i systemet.

Hvis du har overset mailen, så søg 
i din mailboks efter HK Privat som 
afsender eller søg i emnefeltet efter: 
Stem om den nye overenskomst - uraf-
stemning 2020

Hvis du ikke umiddelbart kan finde 
mailen (det kan også være, fordi vi i HK 
har registreret en forkert mail på dig), 
så kontakt os. Du kan også stemme via 
https://nemid.assembly-voting.com/hk_
tf_2020. Her skal du bruge dit NemID.

BRUG DIN MOBIL, COMPUTER 
ELLER TABLET, NÅR DU  
STEMMER

Du kan helt selv vælge, om du helst 
stemmer fra din telefon, din computer 
eller din tablet. Du skal bare gå på din 
foretrukne enhed og finde den mail, vi 
har sendt til dig.

DU KAN FÅ HJÆLP, HVIS DU 
HAR BRUG FOR DET
Du kan kontakte vores hotline-service 
på 3330 4490 alle hverdage i tids-
rummet kl. 9.00-16.00, eller sende en 
mail til faglig-afdeling@hk.dk - skriv 
dit telefonnummer, og evt. hvad du 
har spørgsmål til, så kontakter vi dig 
hurtigst muligt, vi tjekker også mailen 
uden for normal arbejdstid.

VI SAMARBEJDER MED 
FIRMAET AION OM 
AFSTEMNINGEN - STEM TRYGT

Vi sender mail via vores samarbejds-
partner Aions system. I afsenderfeltet 
står der udover HK Privat  
”hk@mail.assembly-voting.com” - og 
når du stemmer, havner du på Aions 
systemside ”assembly-voting”. Vi for-
tæller dig det, så du ikke tror, at noget 
er gået galt, eller at mailen er spam. 
Du kan trygt stole på det.

AFSTEMNINGEN ER ANONYM
Urafstemningen (og lodtrækningen 
om præmier, som er beskrevet neden-
for) håndteres af en ekstern virksom-
hed for at sikre dig fuld anonymitet. 
HK Privat kan derfor ikke se, hvad du 
har stemt.

OFFENTLIGGØRELSE 
AF RESULTATET AF 
URAFSTEMNINGEN

Urafstemningen slutter d. 17. juni kl. 
23.59.
Resultatet af afstemningen bliver of-
fentliggjort d. 18. juni på hk.dk/ok20. 
Vi vil også hurtigt bringe resultatet på 
vores Facebookside – facebook.com/
hkprivat.

Vi er lige så spændte som dig.


