
133 OVERENSKOMST FOR BAKER- OG KONDITORFAGENE 

NØKKELTALL ETTER TARIFFOPPGJØRET 2020 - PR. 1. mai. og 1. okt. 2020 
Oppdatert: 4.12.2020 

       

Lønn:          
Para-

graf 

Arbeidstakergruppe Minstelønn  

dagtid kr/t 

Minstelønn natt kr/t 
Timelønn ved 37,5 timers uke. 

§ 5 Unge arbeidere (70 % av minstelønn ufaglærte) 132,51  

 

§ 5 

 

Voksne arbeidere ufaglærte 
(Minstelønn)  

 

189,30 

 

268,79 
(Inkl. nattillegg kr. 79,49) 

§ 5/6 Voksne arbeidere med bransjeerfaring over 3 år  
(+ Ansiennitetstillegg på kr. 4,-) 

193,30 272,79 

§ 5/6 Voksne arbeidere med bransjeerfaring over 6 år  
(+ ytterligere ansiennitetstillegg på kr. 3,75,-) 

197,05 276,54 

§ 5/6 FRA 1. OKTOBER 

Voksne arbeidere med bransjeerfaring over 6 år  
(+ ytterligere ansiennitetstillegg på kr. 4,-) 

197,30 276,79 

 

§ 5/6 

 

Svenner/fagarbeidere  
(Minstelønn + fagbrev på kr. 11,00) 

 

200,30 

 

288,54  

(Inkl. nattillegg kr. 88,24) 

§ 5/6 Svenner med bransjeerfaring over 3 år 
(+ Ansiennitetstillegg på kr. 4,-) 

204,30 292,54 

§ 5/6 Svenner med bransjeerfaring over 6 år 
(+ ytterligere ansiennitetstillegg på kr. 3,75,-) 

208,05 296,29 

§ 5/6 FRA 1. OKTOBER 

Svenner med bransjeerfaring over 6 år 
(+ ytterligere ansiennitetstillegg på kr. 4,-) 

208,30 296,54 

 

§§ 5 og 12 Nattarbeid  
Nattilleggene er regulert med 25% av det generelle tillegget (opp kr. 0,125, -). 

 Voksne arbeidere ufaglært betales tillegg for arbeid på 

natt med 
kr 79,49 pr. time 

 Svenner betales tillegg for arbeid på natt med  kr 88,24 pr. time 

 
 

§ 15 Lærlinger 
§ 15 Lærlinger (reform 94) 3. året 

(40 % av begynnerlønn for svenner) 
 80,12 

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

 120,18 

 

§ 13 Arbeid på søn- og helligdag + 1 mai og 17 mai  
 § 13 

   (1) 

For arbeid på søndager betales et tillegg til timelønnen 

tilsvarende kronesatser for nattarbeid. 

Voksne ufaglærte kr. 79,49 pr. time 

Svenner kr. 88,24 pr. time 

§ 13  

   (2) 

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

betales et tillegg til faktisk fortjeneste pr. time  

100 % 

 

§ 14 Skiftarbeid: 

For arbeid på 2. skift betales et tillegg på 20 % av faktisk fortjeneste1. 

For arbeid på 3. skift betales et tillegg på 32 % av faktisk fortjeneste. 

 
1 Faktisk fortjeneste: Grunnlønn på bedriften + eventuelle ansiennitets- og fagbrevtillegg og/eller eventuelle 

andre faste tillegg. 


