Spørsmål og svar vedrørende digital dommerregning
1. Bør det være samme person som godkjenner en dommerbetaling(er) som også forestår
utbetalingen?
Det trenger det ikke nødvendigvis å være, men personen må ha funksjonen Kampansvarlig på
gruppenivå for å ha tilgang til dommerregninger i TA. Da får man tilgang til alle dommerregninger i
klubben (det er ikke slik at man kan få tilgang på kun sitt lags dommerregninger).
Det beste er kanskje om en tilknyttet hvert lag har tilgang til å godkjenne «sine» dommerregninger,
og så kan kasserer eller andre som er betalere ta ut fakturagrunnlagene pr dommerregning og
utbetale på grunnlag av det.
Når det er sagt så er kamphonoraret «hardkodet» av adm. myndighet når de legger dette inn i TAs
turneringsoppsett/parametere, og dommerne har ingen mulighet til å endre på dette i sin regning.
Det vil si at regningene som sendes inn vil være korrekte, så fremt dommeren har dømt kampen.
2. Kan en klubb ha flere involverte som godkjenner de ulike lags dommerregninger?
Ja, som nevnt tidligere så kan alle med funksjonen Kampansvarlig på gruppenivå gå inn for å
godkjenne dommerregninger. NB! De med funksjonen Leder og Daglig leder i klubben kan også
godkjenne dommerregninger.
3. Vil alle klubbens dommerregninger være synlig i TA under dommerregninger?
Ja.
4. Vil det være enkelt å videresende en godkjent dommerregning til klubbens
regnskapskontor/avdeling fra TA?
Pr i dag genereres det et fakturagrunnlag i pdf i TA med kontoopplysninger til dommeren som har
sendt den inn, som kan skrives ut og sendes videre til regnskapskontor o.l.
5. Hvordan bør dommerregningene oppbevares i forhold til fødselsnumrene til dommerne iht
retningslinjene for utbetaling av honorar?
Fødselsnumrene til dommerne fremkommer ikke i dommerregningen i TA eller i fakturagrunnlaget
som blir generert. Fødselsnummeret til dommerne må klubben oppbevare på den måten de ønsker,
for eksempel legge det inn i et excel-ark eller evt om man har et regnskapssystem/utbetalingssystem
som har lagt til rette for det. Dere har ved at dommer gir dere fødselsnummeret sitt fått det
samtykket som er påkrevd iht GDPR.
6. Synes også det kanskje var noe uklart at en regning kan inneholde forskjellige
dommerutbetalinger til flere klubber og på den måten kan det hele forsinkes?
Dette vil nå ikke være noe problem for dere pga at det pr i dag kun er kamphonoraret som skal
utbetales, og i forbundsseriene og i OABR så utbetales alt av hjemmelag. Når vi i fremtiden eventuelt
også henger på reise- og diettgodtgjørelse osv., så har enkelte idretter kutyme på at disse
kostnadene fordeles mellom lagene og evt. adm. myndighet, men som sagt trenger ikke dere tenke
på det nå.
7. Går det an å betale dommerregningene med kort direkte i TA? Eller er det kun generering av
selve regningen(e) en gjør her og som så må betales på vanlig måte?
Det er pr i dag ikke mulig å betale via TA, men på sikt skal TA linkes opp mot betalingsordninger som
blant annet Visma og lignende. Pr i dag så godkjenner du bare regningene og får et fakturagrunnlag
med kontonummer, som du utbetaler til på vanlig måte.

