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OVERENSKOMST FOR BAKER- OG KONDITORFAGENE 
NØKKELTALL ETTER TARIFFOPPGJØRET 2016 - PR. 1. april 2017 

Lønn:  
Para

graf 

 Arbeidstakergruppe Minstelønn  

dagtid kr/t 

Minstelønn 

natt kr/t 

§ 5  Unge arbeidere (70 % av minstelønn ufaglærte) 123,69  

§ 5  Voksne arbeidere uten bransjeerfaring (0-2 mnd) 148,45  174,07 

§ 5  Voksne arbeidere med bransjeerfaring over 2 mnd.  176,70 254,05 

§ 5/6  Voksne arbeidere med bransjeerfaring over 3 år 180,70 258,05 

§ 5/6  Voksne arbeidere med bransjeerfaring over 6 år 184,45 261,80 

§ 5/6  Svenner  187,20 273,30 

§ 5/6  Svenner med bransjeerfaring over 3 år 191,20 277,30 

§ 5/6  Svenner med bransjeerfaring over 6 år 194,95 281,05 

§ 15  Lærlinger (reform 94) 3. året 40 % av begynnerlønn for 

svenner (kr 74,88) 

§ 15  Lærlinger (reform 94) 4. året 60 % av begynnerlønn for 

svenner (kr 112,32) 

 

Nattarbeid (§12) 
Voksne arbeidere uten bransjeerfaring betales tillegg for arbeid på natt med kr 77,35 pr. time 

Svenner med Bransjeerfaring betales tillegg for arbeid på natt med kr 86,10 pr. time 

Overnevnte tillegg er regulert med 25% av generelle tillegg. 

 

Overtid (§ 11): 

§ 11  Overtidsarbeid før kl. 0600 

Overtidsarbeid på lørdager etter kl.1200 

Overtidsarbeid på dager før helligdager etter kl.1600  

Overtidsarbeid på søn- eller helligdager  

100 % 

  Alt annet overtidsarbeid hverdager frem til kl.2100 

Overtid lørdager før kl.1200 

Overtid på dager før helligdager før kl.1600 

50 % 

 

Arbeid på fridag: 
Bilag 1 

C 6 

 Hverdager før kl. 1600 

Lørdager før kl. 1200 

50 % 

Bilag 1 

C 6 

 Hverdager etter kl. 1600 

Lørdager etter kl. 1200 

100 % 

 

Arbeid på søn- og helligdag + 1 mai og 17 mai (§ 13) 
   For arbeid på søndager betales et tillegg til timelønnen 

tilsvarende kronesatser for nattarbeid. 

Kronetillegg -  nattillegg 

  For arbeid på bevegelige helligdager og 1. og 17-mai 

betales et tillegg til faktisk fortjeneste pr. time  

100 % 

 

Skiftarbeid (§ 14): 

For arbeid på 2. skift betales et tillegg på 20 % av bedriftens fastsatte lønn. 

For arbeid på 3. skift betales et tillegg på 32 % av bedriftens fastsatte lønn 


