
Lønn lærlinger 

Vedlegg til lærekontrakten                             06.05.2021 

2 år i lærebedrift 

Lærlinger med relevant vg1og vg2  

Måneder 0-6 6-12 12-18 18-24 

% av fagarbeiders lønn 30% 40% 55% 75% 

 
3 år i lærebedrift 

Lærlinger med relevant vg1  

Måneder 0-6 6-12 12-18 18-24 24-30 30-36 

% av fagarbeiders lønn 30% 35% 40% 45% 55% 75% 

 

4 år i lærebedrift 

Lærlinger med minimum 10 mnd. arbeidserfaring. (Ikke nødvendigvis relevant arbeidserfaring) 

Måneder 0-6 6-12 12-18 18-24 24-30 30-36 36-42 42-48 

% av fagarbeiders lønn 45% 45% 55% 60% 70% 80% 80% 80% 

 

4 år i lærebedrift 

Lærlinger med full opplæring i lærebedrift, uten arbeidserfaring.  

Måneder 0-6 6-12 12-18 18-24 24-30 30-36 36-42 42-48 

% av fagarbeiders lønn 30% 30% 40%     40% 50% 55% 55% 75% 

 

✓ Lærlinger avlønnes etter bedriftens lønnssystem. 

✓ Grunnlaget for beregningen av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste. 

✓ Denne lønnsskalaen gjelder også for lærekandidater med opplæringskontrakt. 

 

Eksempel fra mellomoppgjør for fellesoverenskomsten for byggfag 2021 

Fagarbeiders minstelønn: 220,00.- 

Arbeidstakere uten fag- eller svennebrev: 198,30.- 

Arbeidstakere med minst ett års bransjeerfaring: 204,50.- 

Ung arbeidstaker: 132,90.- 

 

  



OVERTIDSARBEID  

Overtid må ikke overstige: 

✓ 7.5 timer i et enkelt døgn 
✓ 10 timer i en enkel uke 
✓ 25 timer i fire sammenhengende uker 
✓ 200 timer i året 

 

Overtid utover dette må søkes til Arbeidstilsynet, og kun ved uforutsette hendinger. 

Ungdommer under 18 år må ikke benyttes til overtidsarbeid. 

Lærlinger kan pålegges overtid på lik linje med andre ansatte iht. arb. miljølovens 

regler. 

Når lærlinger jobber overtid er de ikke å regne som lærlinger lenger, og får dermed 

ikke kortere læretid. 

Ved overtidsarbeid skal lærlingene minst lønnes som øvrige ufaglærte i bedriften. 

Overtidsgrunnlaget for fagarbeider er kr 282,25 pr. time.  

Lærlingenes overtidsgrunnlag skal være det samme som for fagarbeideren. 

Eksempel: En lærling har overtidsgrunnlag på kr 282,25.- pr time og skal jobbe 

overtid med 50% overtidstillegg.  

 

Lønn  198,30.- 

Overtidsgrunnlag 282,25.- 50% 141,13.- 

Sum pr. time  339,43.- 

 

 


