
NØKKELTALL 2021 
133 Overenskomsten for Baker- og konditorfagene 

Oppdatert 01.04.2021 
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) 135,46  
 
§ 5 

 
Voksne arbeidere ufaglærte 
(Minstelønn)  

 
193,55 

 
273,85 
(Inkl. nattillegg kr. 80,30) 

 
§ 5/6 

 
Voksne arbeidere med bransjeerfaring over 3 år  
(Inkl. ansiennitetstillegg på kr. 4,-) 

 
197,55 

 
277,85 

§ 5/6  
Voksne arbeidere med bransjeerfaring over 6 år  
(Inkl. ytterligere ansiennitetstillegg på kr. 4,-) 

 
201,55 

 
281,85 

 
§ 5/6 

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

 
204,55 

 
293,60  
(Inkl. nattillegg kr. 89,05) 

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

208,55 297,60 

§ 5/6  
Svenner med bransjeerfaring over 6 år 
(Inkl. ytterligere ansiennitetstillegg på kr. 4,-) 

 
212,55 

 
301,60 

 
§§ 5 og 12 Nattarbeid  
Nattilleggene er regulert med 25 % av det generelle tillegget (opp kr. 0,8125). 
 Voksne arbeidere ufaglært betales tillegg for arbeid på 

natt med 
kr 80,30 pr. time 

 Svenner betales tillegg for arbeid på natt med  kr 89,05 pr. time 
 

 
§ 15 Lærlinger 

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

 kr. 81,82  

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

kr. 122,73 

 
§ 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. 80,30 pr. time 
Svenner kr. 89,05 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 kr. 32 % av faktisk fortjeneste. 

 
1 Faktisk fortjeneste: Grunnlønn på bedriften + eventuelle ansiennitets- og fagbrevtillegg og/eller eventuelle 
andre faste tillegg. 


