Vejledning i hvordan omlagte tilbud registreres ved opgørelse af takstudvikling

Ved beregning af takstreduktioner tager takstfilen ikke omlagte tilbud med i beregningen. Disse tilbud skal
indgå, hvis der grundlæggende er tale om de samme tilbud. Denne vejledning beskriver hvordan det registreres i takstfilen.
Grundlæggende kan omlægninger gå to veje. Enten kan to eller flere tilbud sammenlægges til et, elles kan
et tilbud opbrydes i to eller flere. Der findes også mere komplekse omlægninger, men de følger samme princip.
Uanset hvordan der omlægges skal det registreres på samme måde, nemlig i Sum2013 fanen under punkt B
og G. Under punkt B skrives pladserne og deres takstgrundlag ekskl. rente og afskrivninger samt udvikling,
som det var i 2011. Under punkt G skrives pladserne og deres takstgrundlag ekskl. rente og afskrivninger
samt udvikling, som det var i 2013. Det er altid vigtigt at det er de videreførte pladser der registreres for, således det bliver samme antal pladser der registreres under både punkt B og G. Det er således kun beløbet
der vil være forskellige. Her kommer en kort vejledning til hvordan pladser og beløb findes, både for en
sammenlægning og en opsplitning:
Sammenlægning:
Ved en sammenlægning vil der være et tilbud i 2011 der ikke videreføres til 2013. I 2011 fanen for det ikke
videreførte tilbud i kolonne BF og BI findes antal pladser og takstgrundlaget. Disse pladser og beløb føres
ind i Sum2013 under punkt B. Tilbuddet som de to er sammenlagt til findes nu i 2013 fanen, og i kolonne BF
og BG findes pladser og deres beløb. Disse føres ind under punkt G i Sum2013. Her forudsættes at der er
det samme antal pladser der sammenlægges. Eks at to tilbud hver af 5 pladser bliver til et tilbud af 10 pladser. Det er altså vigtigt at det er samme antal tilbud der står både under punkt B og G i sum2013.
Er det eksempelvis 5 pladser der bliver til 3 skal der kun tages 3/5 af beløbet fra 2011 og føres ind under
punkt B, således det bliver 3 pladser der anføres både under punkt B og G, og beløb for disse 3 pladser.
Opsplitning:
Ved en opsplitning vil der være et tilbud i 2011 der opsplittes til to i 2013. I 2011 fanen for tilbuddet der opsplittes i kolonne BF og BI findes antal pladser og takstgrundlaget der ikke videreføres til 2013. Disse pladser og beløb føres ind i Sum2013 under punkt B. Tilbuddene der er opsplittet til findes nu i 2013 fanen, og i
kolonne BF og BG findes pladser og deres beløb. Disse føres ind under punkt G i Sum2013. Her forudsættes at der er det samme antal pladser før og efter opsplitningen. Eks at et tilbud på 10 pladser bliver til to tilbud af hver 5 pladser. Det er altså vigtigt at det er samme antal tilbud der står både under punkt B og G i
sum2013.
Er det eksempelvis 10 pladser der bliver til 5 og 3 skal der kun tages 3/5 af beløbet fra 2011 og føres ind under punkt B, således det bliver 3 pladser der anføres både under punkt B og G, og beløb for disse 3 pladser.

