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1. Påtegning af det samlede regnskab 

 

Årsrapporten omfatter 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Kongelige Bibliotek, CVR-nr. 

28 98 88 42, er ansvarlig for, dvs. 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og 

Københavns Universitetsbibliotek, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå 

Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2015. 

 

Påtegning 

Der tilkendegives hermed, 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformatio-

ner eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er 

fyldestgørende. 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og 

sædvanlig praksis. 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvalt-

ning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 

 

 

Sted, dato 

 

Sted, dato 

Underskrift 

 

____________________________________ 

Underskrift 

 

_____________________________________ 

Direktør Erland Kolding Nielsen Departementschef Marie Hansen 
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2. Beretning 

 

2.1. Præsentation af virksomheden 

Denne årsrapport aflægges for finanslovens hovedkonto 21.31.13 Det Kongelige Bibliotek, 

Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek under Kulturministeriet. 

 

Mission 

Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid. 

Det Kongelige Bibliotek er Danmarks nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Køben-

havns Universitet. 

 

Som nationalbibliotek forvalter Det Kongelige Bibliotek den nationale kulturarv af både dansk 

og udenlandsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), hånd-

skrifter, arkivalier, kort, tegninger, billeder, fotografier og musikalier i analog eller digital form, 

herunder den danske del af internettet i Netarkivet, og dokumenterer dagliglivets immaterielle 

kultur. Biblioteket giver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forsk-

ning, studier og oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til 

eftertiden. Institutionen udfører forskning inden for Nationalbibliotekets opgaver, funktioner, 

fag og samlinger. Som museums- og kulturinstitution formidler Nationalbiblioteket viden og 

oplevelser med udgangspunkt i opgaver og samlinger.  

 

Som universitetsbibliotek er Det Kongelige Bibliotek Københavns Universitets hovedbibliotek 

og leverer faglig og videnskabelig biblioteksservice på indtil højeste niveau til støtte for uddan-

nelse og forskning. Herudover stiller biblioteket informationsressourcer til rådighed for offent-

ligheden, herunder erhvervslivet og den offentlige sektor. Universitetsbiblioteket udøver sin 

virksomhed igennem den organisatoriske ramme, der er fastlagt i aftalen mellem Københavns 

Universitet og Det Kongelige Bibliotek om Københavns Universitetsbibliotek.  

 

Som national- og universitetsbibliotek indgår institutionen i den nationale infrastruktur for 

forskning og forskningsformidling, deltager i det nationale lånesamarbejde og bidrager til retro-

digitalisering af kulturarven samt bevaring af forskningsdata.  

 

Vision 

Det Kongelige Bibliotek bevarer fortiden, indsamler og beriger nutiden og forøger sin værdi for 

mennesker, forskning, uddannelse og samfund i fremtiden.  

 

Lovgrundlag og hovedopgaver 

Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er fastlagt i finansloven. Der findes desuden sær-

skilt lovgrundlag for pligtaflevering, L 1439 af 22/12 2004, tyverisikring L 248 af 8/6 1978 

med senere ændringer, § 13 i LBK nr. 914 af 20/8 2008 om biblioteksvirksomhed samt forsk-

ning L 224 af 27/3 1996.  
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Det Kongelige Biblioteks opgaver er følgende:  

 

 Nationalbiblioteksservice 

o Samlingsforvaltning 

o Forskning 

o Formidling 

 

 Universitetsbiblioteksservice  

o Levering af informationsressourcer 

o Personlig service 

 

 Fælles nationalbiblioteks- og universitetsbiblioteksservice 

 

Der er indgået en rammeaftale mellem Det Kongelige Bibliotek og Kulturministeriet for perio-

den 2015 til 2018. Rammeaftalen fastlægger mål for bibliotekets virksomhed i aftaleperioden 

og de vilkår, der gives herfor. 

 

2.2. Virksomhedens omfang 

Det økonomiske omfang af Det Kongelige Biblioteks virksomhed er belyst i tabel 1. 

 
Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet 

    (Mio. kr.) Bevilling Regnskab 

Drift Udgifter  355,6 394,0 

Indtægter 14,1 52,5 

 

Som det fremgår, overstiger de regnskabsførte udgifter bruttoudgiftsbevillingen med godt 38 

mio. kr., hvilket er dækket af merindtægter i forhold til finanslovens indtægtsbevilling. Biblio-

tekets indtægtsbevilling var forsigtigt ansat på finansloven for 2015. 

 

2.3. Ledelsesberetning 

Som det fremgår af de efterfølgende afsnit, vurderes Det Kongelige Biblioteks faglige resulta-

ter såvel som det økonomiske resultat som tilfredsstillende i 2015. Årets samlede resultat anses 

derfor som tilfredsstillende. 

 

2.3.1. Årets faglige resultater 

Målopfyldelse i relation til rammeaftalen 

Det Kongelige Biblioteks rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 8 mål, der var 

relevante i 2015. Som det fremgår af afsnit 2.5.1, er det bibliotekets vurdering, at 5 ud af 8 mål 

blev opfyldt, mens tre blev delvist opfyldt. Samlet finder biblioteket, at der har været tale om 

en tilfredsstillende målopfyldelse i 2015. 
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Det strategiske sigte for perioden 2015-2018 er, at biblioteket skal fortsætte de nuværende op-

gaver og udvikle opgaveløsningen så meget, som det er fagligt, økonomisk og teknologisk 

muligt. Det betyder, at biblioteket både skal videreudvikle det digitale bibliotek inden for sam-

lingsforvaltning, -formidling og bevaring og fortsætte med at bevare, benytte og formidle de 

fysiske samlinger. Endvidere skal biblioteket være til stede i den fysiske verden med spænden-

de fakultetsbiblioteker, der har gode studiemiljøer og reach out-aktiviteter, ligesom der på 

Slotsholmen skal leveres et godt studie- og forskningsmiljø og et alsidigt formidlingsprogram 

med afsæt i bibliotekets samlinger og opgaver. 

 

I 2015 har biblioteket gennemført en række aktiviteter, som har til formål at understøtte realise-

ringen af denne strategi: 

 

 Nationalbiblioteket har taget skridt til udarbejdelse af en samlet, revideret accessionspo-

litik, der bl.a. har til formål at sikre, at politikken afspejler, at mange af de materialety-

per (håndskrifter, arkivalier, noder, fotos, kort, levende billeder og lyd), som biblioteket 

indsamler, i stigende omfang kun skabes som digitalt fødte materialer, jf. afsnit 2.5.2.1. 

 Biblioteket har opfyldt alle årets målsætninger i relation til klargøring af samlingerne til 

indflytning i det kommende klimastyrede fjernmagasin, der er afgørende for en korrekt 

langtidsbevaring af de nationale samlinger, jf. afsnit 2.5.2.2. 

 Biblioteket har afprøvet nye tiltag i forbindelse med sine kulturaktiviteter med henblik 

på at nå et bredere publikum, herunder den bredt anlagte og anmelderroste Klaus Rif-

bjerg-udstilling, der er tilrettelagt på grundlag af den nyeste danske formidlingsforsk-

ning, jf. afsnit 2.5.2.4. 

 Nationalbibliotekets digitaliseringsaktiviteter med aftagerfokus er fortsat i 2015, herun-

der Danske bøger on Demand (DOD), der er en brugerstyret retrodigitalisering af natio-

nalbibliotekets samlinger fra perioden 1700 – 1914, Danmark set fra luften, der nærmer 

sig en halv million digitaliserede og publicerede luftfotos, Danmarks breve, der er lan-

dets nationale brevbase samt projektet Illegale blade, der omfatter en total digitalisering 

af bibliotekets samling af illegale skrifter fra besættelsestiden. De tre sidstnævnte pro-

jekter er alle designet, så brugerne kan berige de digitale værker med informationer, så-

kaldt crowdsourcing, jf. afsnit 2.5.2.5. 

 Universitetsbiblioteket har som planlagt intensiveret leveringen af digitale informations-

ressourcer ved bl.a. at øge anskaffelserne af e-bøger samtidig med, at den fysiske acces-

sion tilsvarende reduceres. Disse resultater stemmer med udviklingen i brugernes efter-

spørgsel, hvor det fysiske udlån er faldet, mens e-lån som i tidligere år er steget mar-

kant, jf. afsnit 2.5.2.6. 

 Årets brugerundersøgelse viste, at den generelle brugertilfredshed med universitetsbib-

lioteket fortsat er meget høj. Mere end 90% af respondenterne tilkendegav, at de var til-

fredse eller meget tilfredse, jf. afsnit 2.5.2.6.  

 Som led i videreudvikling af det fysiske studiemiljø åbnede universitetsbiblioteket som 

planlagt nye specialfaciliteter (Labs) med fokus på temaerne innovation, dataanalyse og 

–visualisering, nye læringsformer og digital humanities.  
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 Endelig udviklede universitetsbiblioteket sine direkte servicefunktioner over for Kø-

benhavns Universitet i form af bibliometrisk service (analyse af citationer mv.), rådgiv-

ning om Open Access og copyright og on-line vejledning via fagguides, jf. afsnit 

2.5.2.7.  

 

Ud over disse målsætninger fra rammeaftalen har Det Kongelige Bibliotek i 2015 nået en ræk-

ke resultater, som ganske vist ikke indgår som målsætninger i rammeaftalen, men som i høj 

grad understøtter såvel rammeaftalens mål som den strategi, der ligger bag den.  

 

Bl.a. skal nævnes, at Det Kongelige Bibliotek som landets nationale musikbibliotek var en af 

de drivende kræfter i fejringen af 150 året for Carl Nielsens fødsel. Dette afspejledes såvel i ak-

tiviteter i eget regi som i tværinstitutionelle samarbejdsprojekter med biblioteket som initiativ-

tager, herunder den første internationale Carl Nielsen kammermusikkonkurrence, der afvikle-

des i oktober i samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Danmarks 

Radio. 

 

Endvidere har biblioteket indviet et nyt digitaliseringscenter, der samler alle bibliotekets digita-

liseringsaktiviteter under et tag og i nye rammer, som understøtter en optimal tilrettelæggelse af 

retrodigitaliseringsindsatsen. 

 

Endelig tog biblioteket i 2015 hul på en videreudvikling af bibliotekets organisation, der især 

skal ses i lyset af besparelserne på finansloven for 2016. Biblioteket besluttede således i no-

vember at nedlægge området Digital Udvikling og Infrastruktur (DIS). Områdets opgaver og 

funktioner blev ud fra deres karakter fordelt på de øvrige områder. Ud over besparelser i navn-

lig bibliotekets ledelseslag er det målet organisatorisk at integrere bibliotekets digitale sider 

overalt i institutionen, hvor det funktionelt og opgavemæssigt er relevant. 

 

Besparelserne på finansloven for 2016 behandles i øvrigt nærmere nedenfor i afsnittet om 

forventninger til kommende år. 

 

Benyttelsen af biblioteket i 2015 

Som supplement til ovenstående gennemgang beskrives årets faglige resultater i det følgende 

gennem analyse af udvalgte centrale nøgletal for udviklingen i biblioteksbenyttelsen.  

 

Nedenstående figur belyser udviklingen i elektroniske lån i forhold til konventionelle lån i et 

flerårigt perspektiv. Ved elektroniske lån (E-lån) forstås downloads af relevante digitale res-

sourcer, som biblioteket selv har udviklet, erhvervet eller anskaffet licens til. 
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Figur 1: Benyttelse, udlån 

 
 

Året 2002 er valgt som udgangspunkt, fordi det er det sidste år, hvor elektroniske og konventi-

onelle lån var af tilnærmelsesvist samme omfang.  

 

Som det fremgår, er det samlede udlån mere end femdoblet siden. Dette dækker over en meget 

markant stigning i de elektroniske udlån. Heroverfor udviser de konventionelle lån en vigende 

tendens navnlig først i perioden, mens der sker en stabilisering fra 2012 og fremefter. I 2015 

havde de elektroniske udlån et omfang på mere end 11 mio. downloads, mens det fysiske udlån 

var på knap 0,6 mio. enheder. 

 

Den samlede stigning i udlånstallet modsvares af et markant fald i enhedsomkostningerne i den 

betragtede periode. Enhedsomkostningerne i 2015 var således mindre end en sjettedel af, hvad 

de var i periodens begyndelse, nemlig 2,2 kr. pr. udlån, jf. figur 2.  

 

Det skal bemærkes, at denne markante produktivitetsudvikling ikke kan påregnes at fortsætte i 

de kommende år. Dels forventes der på efterspørgselssiden en mere afdæmpet stigningstakt i 

brugen af elektroniske ressourcer, dels indeholder udgiftssiden en række faste omkostninger i 

relation til udlånsfunktionen, som ikke kan rationaliseres væk. 
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Figur 2: Omkostninger (kr.) pr. udlån 

 

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside sam-

men med besøg på bibliotekets betjeningssteder (fysiske besøg) i et ti-årigt perspektiv. 

 

Tabel 2: Benyttelse, besøgende 

                              

Besøg 

(mio.) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Besøg på 

hjemmeside 

4,15 3,88 4,19 5,27 4,34 4,09 4,36 4,62 4,69 4,44 

Fysiske 

besøg 

0,82 0,85 0,90 0,93 1,05 1,18 1,31 1,37 1,29 1,25 

I alt 4,97 4,73 5,09 6,20 5,39 5,27 5,67 6,00 5,98 5,69 

 

Det Kongelige Biblioteks hjemmeside havde i 2015 4,44 mio. besøgende, hvilket svarer til 

gennemsnittet de senere år.   

 

Med hensyn til fysiske besøg er der tale om et beskedent fald i 2015 i lighed med året før. 

Faldet skal ses på baggrund af en meget stor stigning i besøgstallet i årene forinden. Udviklin-

gen afspejler efter bibliotekets vurdering især, at Københavns Universitet inden for de seneste 

to år har åbnet flere nye studiemiljøer, som har taget lidt af presset på bibliotekets læsepladser. 
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2.3.2. Årets økonomiske resultat 

Det Kongelige Bibliotek udarbejdede i overensstemmelse med de statslige regler for budgette-

ring og budget- og regnskabsopfølgning et grundbudget for 2015. Grundbudgettet, der afspej-

lede bibliotekets interne budgetter, blev lagt, så udgifterne svarede til de forventede indtægter 

og bevillingen på finansloven. 

 

Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 

   Mio. kr., løbende priser 2013 2014 2015 

Resultatopgørelse    

Ordinære driftsindtægter -377,4 -389,3 -382,3 

- Heraf indtægtsført bevilling -336,5 -349,0 -341,5 

- Heraf eksterne indtægter -40,9 -40,3 -40,8 

Ordinære driftsomkostninger 349,2 360,7 359,0 

- Heraf løn 181,7 178,9 181,5 

- Heraf afskrivninger 26,1 25,8 24,8 

- Heraf øvrige omkostninger 138,1 152,4 149,1 

Resultat af ordinær drift -28,2 -28,5 -23,3 

Resultat før finansielle poster -33,5 -34,2 -33,2 

Årets resultat 1,1 -0,3 0,1 

Balance    

Anlægsaktiver 691,8 672,0 658,9 

Omsætningsaktiver 80,7 75,1 79,7 

Egenkapital 5,1 5,4 5,3 

Langfristet gæld 689,9 669,3 659,8 

Kortfristet gæld 73,9 72,4 71,5 

Lånerammen 818,8 818,8 818,8 

Træk på lånerammen 685,0 665,7 653,1 

Finansielle nøgletal    

Udnyttelsesgrad af lånerammen 83,7% 81,4% 79,8% 

Negativ udsvingsrate -3,7% 1,3% 0,4% 

Overskudsgrad -0,3% 0,1% 0,0% 

Bevillingsandel 89,2% 89,7% 89,3% 

KPI - karakter for udgiftsopfølgning    

Personaleoplysninger    

Antal årsværk 437,5 424,8 418,0 

Årsværkspris 0,4 0,4 0,4 

Lønomkostningsandel 48,1% 46,0% 47,5% 

Lønsumsloft 169,9 170,2 168,1 

Lønforbrug 164,8 159,0 166,0 

Note: Eksterne indtægter er afrundet til 40,8 mio. kr. i forhold til resultatopgørelsen i tabel 15. 

 

Det realiserede regnskabsresultat er belyst i ovenstående tabel med økonomiske hoved- og 

nøgletal for 2015. Som det fremgår, er bibliotekets nettoresultat i 2015 et merforbrug i forhold 

til den disponible ramme (bevilling og indtægter) på 0,1 mio. kr.  

 

Sammenholdt med grundbudgettets forventede resultat på 0 er der tale om en afvigelse på min-

dre end 0,02% af bibliotekets bevilling og bruttoudgiftsniveau. Biblioteket betragter på den 

baggrund regnskabsresultatet som tilfredsstillende.  
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I de tre år, hvor de nye regler for budget- og regnskabsopfølgning har været gældende, har 

bibliotekets årlige nettoresultat ikke afveget med mere end 0,1% i forhold til de lagte grund-

budgetters nettotal. 

 

I balancen afspejler faldet i værdien af anlægsaktiver årets afskrivninger, som overstiger tilgan-

gen. Faldet modsvares af den langfristede gæld, der også er reduceret. Udnyttelsesgraden af 

lånerammen er som konsekvens heraf også faldet i forhold året før.  

 

Omsætningsaktiverne er steget en smule, hvilket især er knyttet til en stigning i tilgodehaven-

der, jf. bibliotekets balance i afsnit 3. 

 

Den negative udsvingsrate måler det overførte overskuds størrelse sat i forhold til bibliotekets 

maksimalt tilladte negative videreførsel i henhold til finansloven. Denne negative udsvings-

margin (den såkaldte statsforskrivning) er for bibliotekets vedkommende på 5,3 mio. kr., mens 

biblioteket overfører et resultat tæt på 0 kr.  Biblioteket har således overholdt statens regler for 

overført overskud/underskud, men den samlede ”buffer” i bibliotekets økonomi består alene af 

den negative udsvingsmargin.  

 

For så vidt angår bevillingsandelen, fremgår det, at biblioteket fortsat helt overvejende er finan-

sieret af bevillingen på finansloven. Bevillingsandelen ligger på knap 90% i de tre år, tabellen 

dækker.  

 

Lønomkostningsandelen er steget lidt i forhold til 2014. Dette skyldes til dels, at der i 2014-

resultatet var indeholdt en ekstraordinært høj udgift til ejendomsskat, som forøgede niveauet 

for øvrig drift i forhold til institutionens lønomkostninger, jf. årsrapport 2014. Hertil kommer, 

at der i 2015 er afholdt ekstraordinære fratrædelsesomkostninger i forbindelse med personale-

reduktioner som følge af faldende bevillinger. Personalereduktionerne resulterer først i falden-

de lønforbrug i 2016.  

 

Endelig kan det konstateres, at biblioteket i 2015 har overholdt lønsumsloftet. 

 

Sammenfatning 

Det realiserede regnskabsresultat i 2015 afviger med mindre end 0,1 mio. kr. i forhold til det 

nettoforbrug, som bibliotekets godkendte grundbudget udviste.  Afvigelsen udgør mindre end 

0,02% af den samlede nettoudgiftsbevilling. Biblioteket betragter på den baggrund det samlede 

økonomiske resultat som tilfredsstillende. 
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2.4. Kerneopgaver og ressourcer 

2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 

Nedenstående tabel viser en sammenfatning af økonomien for bibliotekets opgaver i henhold til 

gældende rammeaftale. 

 
Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 

Mio. kr., løbende priser Indtægtsført 

bevilling 

Øvrige 

indtægter 

Omkost-

ninger 

Andel af 

årets 

overskud 

Generel ledelse og administration -19,3 -3,6 23,0 6% 

Nationalbiblioteksservice     

Samlingsforvaltning -74,5 -7,2 81,7 21% 

Forskning -5,5 -12,7 18,2 5% 

Formidling -45,5 -8,1 53,5 14% 

Universitetsbiblioteksservice     

Levering af informationsressourcer -131,1 -3,7 134,9 34% 

Personlig service -20,2 -10,1 30,3 8% 

Fælles for områderne     

Digital infrastruktur -45,4 -7,0 52,4 13% 

I alt -341,5 -52,5 394,0 100% 

Note: Opgavefordelingen afspejler rammeaftalen, men ikke finanslovens tabel 6. 

 

Ser man på omkostningssiden, er universitetsbiblioteket en anelse større end nationalbibliote-

ket. På finansieringssiden er nationalbibliotekets andel af øvrige indtægter fortsat størst, men 

universitetsbibliotekets indtægter har været stigende gennem årene og er knyttet til biblioteks-

ydelser for Københavns Universitet. 

 

Der er redegjort for anvendte omkostningsfordelinger under anvendt regnskabspraksis. 

 

2.5. Målrapportering 

2.5.1. Oversigt over årets resultatopfyldelse 

 
Tabel 5: Årets resultatopfyldelse 

 

Nationalbiblioteksservice Mål 

 

Resultat 2015 

1 Samlingsforvaltning (I) Biblioteket vil sikre den 

nationale hukommelse ved 

indsamling af den relevante 

og adækvate fysiske og digita-

le kulturarv til bevarelse for 

eftertiden. 

Delvist opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.1. 

    
    
2 Samlingsforvaltning (II) 

 

Biblioteket vil forlænge de 

fysiske samlingers levetid, så 

der også i fremtiden vil være 

adgang til og mulighed for at 

benytte de indtil nutiden 

indsamlede materialer. 

 

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.2. 
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Nationalbiblioteksservice Mål 

 

Resultat 2015 

3 Samlingsforvaltning 

(III) 
Biblioteket skal kunne ind-

samle alle i nutiden fødte 

typer af digitalt materiale og 

udvikle metoder til bevaring 

og formidling med henblik på, 

at materialerne kan være 

tilgængelige i fremtiden.  

Afrapporteres i 2016 

    
 Nationalbiblioteksservice Mål Resultat 2015 

4 Forskning 

 

Biblioteket vil øge kendskabet 

til kulturarven gennem sin 

forskning og en bred forsk-

ningsformidling. 
 

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.3. 

 Nationalbiblioteksservice Mål Resultat 2015 

5 Formidling (I) 

 

Biblioteket vil nå et bredere 

publikum med sit samlings-

indhold og sine kulturelle 

aktiviteter. 
 

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.4. 

6 Formidling (II) 

 

Biblioteket vil udvide sit 

fokus fra bruger til deltager, 

hvor kendte som nye benytte-

re igennem deltagelse i fx 

bibliotekets vidensindsamling 

får medejerskab til bibliote-

kets indhold og aktiviteter. 
 

Delvist opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.5. 

 

Universitetsbiblioteksservice Mål 

 

Resultat 2015 

7 

 
Levering af informati-

onsressourcer 
Biblioteket vil intensivere 

leveringen af digitale informa-

tionsressourcer, herunder i 

form af e-bøger, til Køben-

havns Universitet. 
 

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.6. 

8 Personlig service 

 

Biblioteket vil udvikle de 

fysiske studiemiljøer for de 

studerende ved Københavns 

Universitet med fokus på 

anvendelse af state-of-the-art 

informationsteknologi og 

andre teknologibaserede 

støttefunktioner. 

Devist opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.7. 

 Fælles nationalbiblotek- og 

universitetsbiblioteksservice Mål 

 

Resultat 2015 

9 Digital infrastruktur 

 

Biblioteket vil formidle sine 

digitale ydelser på de platfor-

me, som brugerne benytter. 
 

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.8. 
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Det Kongelige Biblioteks rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 9 mål, hvoraf 8 

mål skal afrapporteres for 2015. Som det fremgår af tabellen ovenfor, er det bibliotekets vurde-

ring, at 5 mål blev opfyldt, mens tre blev delvist opfyldt.  

 

Dette er efter bibliotekets vurdering en tilfredsstillende målopfyldelse for året. 

 

2.5.2. Rammeaftalens mål: Uddybende analyser og vurderinger 

 

2.5.2.1 Samlingsforvaltning (I) 

Biblioteket vil i henhold til rammeaftalen sikre den nationale hukommelse ved indsamling af 

den relevante og adækvate fysiske og digitale kulturarv til bevarelse for eftertiden (mål 1).  

 

Dette er i rammeaftalen udmøntet i følgende operationelle mål med tilhørende nøgletal/indi-

katorer. 

 

Tabel 6: Resultatmål 1 

Operationelle mål Nøgletal/indikator 2015 B 2015 R Vurdering 

Reviderede accessionspolitikker for 

alle Nationalbibliotekets indsamlings-

områder, fysiske og digitale, færdig-

gøres i 2015. Fra 2016 udarbejdes 

politikkerne med klare kriterier til 

grund for accessionen.  

Revision af accessionspolitikker Redegørelse i 

årsrapport 

Politikker 

foreligger men 

med forsinkelse 

Delvist 

opfyldt 

Indlemmelse af digitale samlinger ud-

vikles løbende med udgangspunkt i 

analyser af digitale værktyper og 

digital kulturproduktion. 

Indlemmelse af digitale samlin-

ger 

Redegørelse i 

årsrapport 

Målsætningerne 

for året er 

delvist realise-

ret 

Delvist 

opfyldt 

 

Målet udspringer af, at biblioteket har hovedansvaret for betydelige nationale samlinger i fysisk 

form og samtidig en hastigt voksende opgave med indsamling af digitale materialer. Indsam-

lings- og forvaltningsopgaven er delvist fastlagt i lov om pligtaflevering af offentliggjort mate-

riale, men omfatter også accession til de ikke-pligtafleverede samlinger.  

 

Som det fremgår af rammeaftalen, vil en repræsentativ indsamling af kulturarven stille store 

krav til et skarpere fokus på indholdet af samlingerne og dermed definitionen af relevante ma-

terialer. 

 

Accessionspolitikker 

Der skal derfor ifølge rammeaftalen arbejdes med en ny accessionspolitik især for de ikke-

pligtafleverede samlinger, dels for at håndtere overgangen fra de fysiske til de digitale materia-

ler, dels for at kunne repræsentere det voksende digitale område på den mest hensigtsmæssige 

måde.  
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Målsætningen var at færdiggøre reviderede accessionspolitikker for alle nationalbibliotekets 

indsamlingsområder, fysiske og digitale, i 2015.  

 

Nationalbibliotekets samlinger har arbejdet med accessionspolitikkerne i 2015 og udarbejdet 

overblik over de enkelte samlingers nuværende praksis samt fremadrettet oplæg til accessions-

politikken for nationalbiblioteket. Direktionen fastlægger kriterier og principper for accessions-

politikken i 2016 på baggrund af dette arbejde.  

 

Der regnes fortsat med, at det operationelle mål er opfyldt ved udgangen af 2016.  

 

Indlemmelse af digitalt materiale 

Indsamling, bevaring og formidling af den digitale kulturarv udgør en meget stor udfordring for 

Det Kongelige Bibliotek på grund af omfanget af relevant materiale såvel som variationen i 

produktionsformer og formater. 

 

Biblioteket skal derfor ifølge rammeaftalen løbende udvikle redskaber og digitale løsninger til 

indlemmelse, forvaltning og formidling af digitalt materiale med udgangspunkt i analyser af 

digitale værktyper og digital kulturproduktion.  

 

Som det også fremgår af rammeaftalen er projektet Chronos centralt for arbejdet med at udvik-

le indlemmelse af digitalt materiale. Chronos er en fælles infrastruktur for forvaltning, bevaring 

og formidling af digitalt materiale.  

 

I 2015 er der arbejdet med workflow for en række materialetyper: E-tidsskrifter, noder og 

billeder i digital form samt billedområdet i form af digitalt fødte pressefotos, digitale portrætter 

og digitale topografiske billeder.  

 

Endvidere er digitaliseringen af 75.000 trykte danske breve i projektet Danmarks Breve fær-

diggjort med henblik på indlemmelse i Chronos. Det Kongelige Bibliotek har en uvurderlig 

samling af breve – af historisk, kulturel, litterær og politisk interesse – og institutionen har 

derfor en stor interesse i at få tilgængeliggjort disse breve digitalt.   

 

Endelig er der afholdt møder med to forlag med henblik på mulighederne for aflevering af 

digitale forlæg for trykte bøger. 

 

Chronos er et udviklingsprojekt, der delvist er finansieret af rammeaftalemidler (i alt 10,4 mio. 

kr. ). Efter udløbet af rammeaftaleperioden vil projektet imidlertid have udviklings- og drifts-

mæssige konsekvenser i form af udgifter til bl.a. migrering af data og applikationer, digital 

lagring og formidling. 
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I lyset af de betydelige besparelser på finansloven for 2016 har biblioteket derfor været nødt til 

midlertidigt at stoppe al udvikling med henblik på en teknisk og ressourcemæssig evaluering af 

projektet og en eventuel tilpasning af ambitionsniveauet, så det stemmer med de nye, reducere-

de rammer for nationalbiblioteket ved udgangen af rammeaftaleperioden.  

 

Det operationelle mål for 2015 er derfor kun delvist opfyldt.  

 

Biblioteket forventer dog fortsat at nå det overordnede resultatmål i rammeaftaleperioden, men 

formentlig gennem en tilpasning af ambitionsniveauet i udviklingsprojektet Chronos. 

 

 

 

 

 

2.5.2.2 Samlingsforvaltning (II) 

I henhold til rammeaftalen skal biblioteket forlænge de fysiske samlingers levetid, så der også i 

fremtiden vil være adgang til og mulighed for at benytte de indtil nutiden indsamlede materia-

ler. Nøgletal/indikatorer for dette resultatmål fremgår af tabel 7. 

 

Tabel 7: Resultatmål 2 

Operationelle mål Nøgletal/indikator 2015 B 2015 R Vurdering 

Bibliotekets medvirken ved opførelsen 

af et nyt klimastyret magasin til de na-

tionale samlinger sker i overensstem-

melse med den lagte plan. Der forven-

tes en stigning i dækkende fysisk lang-

tidsbevaring på 1% årligt. 

Nyt klimamagasin Redegørelse i 

årsrapport 

Lagte 

planer er 

fulgt 

Opfyldt 

Dækkende fysisk langtidsbevaring 46% 47% 

Plan for klargøring af samlingerne til 

udflytning færdiggøres i 2015. I perio-

den 2015 - 2018 emballeres i alt 62.400 

enheder, så de kan ekspederes til fjern-

magasin, heraf 15.000 fra ikke-hånd-

terbare enheder. 

Bevaring – konserverede enheder 850 4.400 Opfyldt 

Bevaring – emballering af enheder 15.600 20.000 

 

Nyt magasin 

Opførelsen af et nyt, klimastyret magasin med optimale opbevaringsforhold for nationalbiblio-

tekets fysiske materialer er afgørende for, at biblioteket kan opfylde det strategiske mål om at 

forlænge de fysiske samlingers levetid. Foruden Det Kongelige Bibliotek skal det kommende 

magasinbyggeri anvendes af Nationalmuseet og Københavns Universitet (Statens Naturhistori-

ske Museum og Medicinsk Museion). 

 

Den Offentlig-Privat-Partnerskabsanalyse af byggesagens organisation, som blev iværksat me-

dio 2014, blev afsluttet af departementet februar 2015 med oversendelsen af resultatet til Fi-

Samlet er målet om at sikre den nationale hukommelse ved indsamling af den relevante og 

adækvate fysiske og digitale kulturarv til bevarelse for eftertiden delvist opfyldt i 2015. 
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nansministeriet med departementets anbefaling af, at byggesagen organiseres efter hovedentre-

prisemodellen. Den 20. maj 2015 meddelte ministeriet, at der nu forelå godkendelse fra Fi-

nansministeriet af, at fællesmagasinet kunne opføres i hovedentreprise med Styrelsen for Slotte 

og Kulturejendomme som bygherre, samt at styrelsen havde tilladelse til at igangsætte arbejdet 

med grunderhvervelse og projektering. Anden halvdel af 2015 er af styrelsen anvendt til udbud 

af bygherrerådgiveropgaven, hvor der er kontraheret med rådgivningsfirmaet Sweco januar 

2016. 

 

Det Kongelige Bibliotek har gennem hele 2015 leveret de ønskede bidrag til sagen og deltaget i 

alle berammede aktiviteter, ligesom biblioteket har medvirket under udbuddet af bygherreråd-

giveropgaven. 

 

Biblioteket har i rammeaftaleperioden mulighed for midlertidigt at øge andelen af klimatisk 

korrekt opbevaret materiale ved at overflytte samlinger til Rigsarkivets højlager på Kalvebod 

Brygge. Biblioteket har midlertidig adgang til at benytte højlageret, men skal fraflytte det igen 

på et tidspunkt efter 2018. 

 

Efter afslutning af et pilotprojekt omhandlende klargøring af samlinger er der i slutningen af 

året indgået en kontrakt med Rigsarkivet, så der løbende sendes samlinger til højlageret. Her-

udover placeres der løbende pligtafleverede samlinger i Rigsarkivets mezzaninmagasin, som 

også benyttes midlertidigt af Det Kongelige Bibliotek. Dækkende fysisk langtidsbevaring er 

som følge heraf steget fra 44% til 47%.  

 

Klargøring af samlingerne til udflytning 

Klargøring af samlingerne til udflytning til det nye klimastyrede magasin er en stor og ressour-

cekrævende opgave for biblioteket. Alt efter behovet i de enkelte samlinger omfatter opgaven 

bl.a. konservering, emballering og registrering og vil fortsætte helt frem til ibrugtagningen af 

magasinet. 

 

Den overordnede plan for klargøring af samlingerne til udflytning er færdiggjort.  

 

Med hensyn til emballering og konservering er målene mere end opfyldt i 2015. Med emballe-

ring som eksempel kan det nævnes, at i alt knap 20.000 enheder er ompakket. Heraf hidrører 

9.000 fra håndskriftsamlinger, der er ompakket til syrefri æsker og herefter registreret, så sam-

lingerne kan søges og bestilles i bibliotekssystemet. Disse klargjorte enheder bliver løbende 

overført til bibliotekets del af Rigsarkivets klimastyrede magasin i København. Øvrig emballe-

ring vedrører flere samlinger og opgaver.  

 

Endelig skal det nævnes, at der fra bibliotekets småtrykssamling er emballeret i alt godt 

290.000 enheder svarende til ca. 3.800 æsker. Der er tale om en særlig indsats i forbindelse 

med et retrokonverteringsprojekt. 
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2.5.2.3 Forskning  

Biblioteket vil ifølge rammeaftalen øge kendskabet til kulturarven gennem sin forskning og en 

bred forskningsformidling. Nøgletal/indikatorer for dette resultatmål fremgår af nedenstående 

oversigt. 

 

Tabel 8: Resultatmål 4 

Operationelle mål Nøgletal/indikator 2015 B 2015 R Vurdering 

Der produceres mindst 95 publikationer 

og afholdes mindst 2 videnskabelige 

konferencer pr. år. 

Antal publikationer 95 Mere end 

100 

Opfyldt 

Antal videnskabelige konferencer 2 6 

 

Publikationer og videnskabelige konferencer 

Der er produceret mere end 100 publikationer. Publikationsvirksomheden er foregået inden for 

rammerne af bibliotekets forskningsplan 2011-15 med vægt på de deri afstukne satsningsområ-

der. Inden for alle satsningsområderne er der fremkommet væsentlige publikationer, hvortil så-

vel institutionens egne forskere, de domicilerede forskere og eksterne samarbejdspartnere fra 

andre forskningsinstitutioner og højere læreanstalter har bidraget. 

 

I bibliotekets store omnibus-skriftserie, Danish Humanist Texts and Studies på Museum Tuscu-

lanums Forlag, der efter 12 års pause genoptoges med bind 3 i 1990, udkom der sidste år hele 6 

titler, bind 48-53. Udgivelserne dækker en bred vifte fra Det Kongelige Biblioteks samlingsba-

serede forsknings- og formidlingsfront, en på flere måder banebrydende studie over Ludvig 

Holberg på bogmarkedet i 1700- og 1800-tallet, et to-bindsværk af Claus Røllum-Larsen om en 

af det 20. århundredes store danske komponister og musikskribenter Knudåge Riisager, og to 

store samleværker, der afspejler og afrapporterer vore internationale forskningssymposier hhv. i 

2012 om den tidligste danske musik, d.v.s. de såkaldte Knud Lavard-messer fra 1170, og i 2013 

om Guaman Pomas berømte Inkakrønike fra 1615, et af vore internationalt mest berømte og 

gennem digitalisering allerede i 2001 mest benyttede håndskrifter overhovedet.  Dette sidste 

værk vil fremover være det absolutte hovedværk i forskningen på området. Begge symposier 

var finansieret af forskningsmidler fra globaliseringspuljen, som vi fik i 2012 og 2013.  

 

Derudover har biblioteket i samarbejde med Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet udgi-

vet et værk om Nazismen, universiteterne og videnskaben i Danmark frem til 1945, hvori Det 

Kongelige Bibliotek også indgår, dog i sagens natur i beskedent omfang. Bibliotekets forsk-

ningschef John T. Lauridsen har fortsat sit enorme arbejde med udgivelse af centrale kilder til 

den tyske besættelses historie, i 2015 med en fuldstændig udgave af den forkætrede trafikmini-

ster i samlingsregeringen 1940-1943, Gunnar Larsens dagbøger, udgivet på G.E.C. Gads dat-

Samlet er målet om, at biblioteket vil forlænge de fysiske samlingers levetid, opfyldt. 
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terforlag Historika. Endelig skal nævnes, at Lene Halskov Hansen fra Dansk Folkemindesam-

ling udsendte et stort værk om to centrale aspekter af dansk folkevisekultur med titlen Ballade-

sang og kædedans. 

 

På årets bogmesse i november præsenteredes Dansk Litteraturforskning i det 21. århundrede. 

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi 2000-2014. Værket er en kumuleret, trykt udgave af ind-

holdet fra de seneste 15 år i den store, centrale hovedfagbibliografi for dansk litteraturhistorie 

og -videnskab, hvis digitale sidestykke, basen for alle årene siden 1967 med 21.000 poster op 

til i dag, Det Kongelige Bibliotek åbnede for i 2014. Den seneste kumulering er formentlig den 

sidste trykte fagbibliografi i Danmarkshistorien, og den er lavet som en promovering af data-

basen over for hele det litterære parnas, bl.a. udsendt i samarbejde med Dansklærerforeningen 

til alle dansklærere i Danmark fra gymnasieniveau og opefter. Op imod 40 % af alle indførsler 

eller poster i basen kan ikke findes hverken i nationalbibliografiens relevante dele eller via 

Google. 

 

Der er endelig afholdt i alt seks videnskabelige konferencer med deltagere af danske og uden-

landske forskere med ekspertise inden for henholdsvis musikvidenskab, folkloristik og bogkul-

tur i bred forstand.  Konferencerne har – ud over videndelingen – bidraget til fastholdelse af og 

udbygning af de forskningsnetværk, der er uundværlige for humanistisk videnskab. Endvidere 

er flere aftalte fællesprojekter et resultat af konferencerne. 

 

 

 

 

 

2.5.2.4 Formidling (I) 

Biblioteket vil i henhold til rammeaftalen nå et bredere publikum med sit samlingsindhold og 

sine kulturelle aktiviteter. Nedenstående tabel viser rammeaftalens operationelle mål med 

tilhørende nøgletal/indikatorer for dette resultatmål. 

 

Tabel 9: Resultatmål 5 

Operationelle mål Nøgletal/indikator 2015 B 2015 R Vurdering 

Med udgangspunkt i publikumsanaly-

ser skal mindst en af bibliotekets 

kulturaktiviteter pr. år fokusere på at 

afprøve nye publikumstilbud enten 

fysisk eller digitalt. 

Nyskabende kulturaktiviteter 1 2 Opfyldt 

Måling af nye grupper Måling Gennemført 

– se neden-

for 

Biblioteket skal fastholde et antal på 

62.500 udstillingsgæster i Diamanten 

Gæster i udstillinger - "betalende 

og ikke-betalende"  

62.500 70.000 Opfyldt 

 

Samlet er målet om fortsat at øge kendskabet til kulturarven gennem forskning og en bred 

forskningsformidling opfyldt i 2015.  
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Som museums- og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med ud-

gangspunkt i opgaver og samlinger. Kulturaktiviteterne skal ifølge strategien være interessante 

set udefra og i et bredere perspektiv.  

 

Nyskabende kulturaktiviteter og måling af nye grupper 

Det er på den baggrund et mål i rammeaftaleperioden at give kulturaktiviteterne større gennem-

slagskraft i befolkningen bl.a. ved at afprøve nyskabende kulturaktiviteter. En af de mest nær-

liggende målgrupper for denne indsats er de studerende, der dagligt gæster og benytter Det 

Kongelige Biblioteks biblioteksfaciliteter på Slotsholmen, men i mindre omfang bruger biblio-

tekets kulturelle aktiviteter i Den Sorte Diamant.  

 

For bibliotekets sponsorfinansierede kulturnetværk for studerende, Students Only!, er et af flere 

mål at øge procentdelen af studerende ved kulturarrangementer. En af metoderne er at afprøve 

nye publikumstilbud til denne gruppe.  

 

I 2015 var målet at afholde mindst et af disse arrangementer. Resultatet blev to arrangementer, 

der efter lukketid genskabte den daglige læsesalsramme til en kulturel scene, hvor publikum på 

den gamle læsesal til livemusik fra en særlig argentinsk harmonika (bandoneon) i en time kun-

ne skrive et håndskrevet brev på papir fremstillet af bevaringsafdelingen. Arrangementsforma-

tet viste sig meget velegnet til at formidle flere facetter af bibliotekets virke, nemlig kulturakti-

viteter, fysisk bevaring og brevsamlinger. Der var positive tilkendegivelser fra publikum ved 

begge arrangementer og med en belægningsprocent på 75-80 % var fremmødet meget tilfreds-

stillende.    

 

Herudover var det målet at præsentere en bredt anlagt Klaus Rifbjerg-udstilling baseret på ma-

terialer fra nationalbibliotekets samlinger og med en rumlig funderet formidling. Formidlings-

formen byggede på erfaringerne fra forskningsprojektet Bæredygtighedens Prisme - program 

for dansk formidlingsforskning, som biblioteket deltager i.  

 

Formålet var at folde fortællingerne ud til et bredere publikum. Specifikt er der blevet arbejdet 

målrettet med en særlig publikumsgruppe, der ikke før har været fokus på i forbindelse med 

Nationalbibliotekets udstillingsvirksomhed, nemlig folkeskolens ældste klasser samt gymnasi-

et. Dette blev understøttet via etableringen af en fondsfinansieret, midlertidig skoletjeneste.  

 

Desuden forelå en markedsføringsstrategi, der skulle revitalisere publikumsinteressen for ud-

stillingen – måned for måned. Dertil kom et bredt anlagt arrangement i oktober i Dronningesa-

len med fokus på Klaus Rifbjerg som essayist.  

 

Effekten af tiltagene måles endeligt, når udstillingen lukker i marts 2016, men det kan allerede 

nu konstateres, at det samlede antal af unge besøgende til bibliotekets udstillinger er mere end 

femdoblet i 2015 i forhold til året forinden. 
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Målsætningen om at udvide publikumsgruppen ved nye publikumstilbud blev også understøttet 

ved at knytte nye arrangementsformater til de enkelte udstillinger (især i Det Nationale Foto-

museum). Et eksempel var et tilbud til publikum om kreativ strikning til musik som medspil til 

udstillingen Cooper & Gorfer: The Weather Diaries om den nordatlantiske modescene. Interes-

sen for dette og lignende arrangementer viste sig at være stor.  

 

Endelig har biblioteket i overensstemmelse med målsætningen planlagt en nyiscenesættelse af 

Montanasalens skatteudstilling, Skatte i Det Kongelige Bibliotek, hvor der særligt har været 

stort fokus på den digitale formidling. Udstillingen åbner i februar 2016. 

 

 

 

 

 

2.5.2.5 Formidling (II) 

Biblioteket vil, jf. rammeaftalen, udvide sit fokus fra bruger til deltager, hvor kendte som nye 

benyttere igennem deltagelse i fx bibliotekets vidensindsamling får medejerskab til bibliotekets 

indhold og aktiviteter.  

 

Dette er i rammeaftalen udmøntet i nedenstående operationelle mål med tilhørende nøgletal/in-

dikatorer. 

 

Tabel 10. Resultatmål 6 

Operationelle mål Nøgletal/indikator 2015 B 2015 R Vurdering 

Der gennemføres analyser af den 

fysiske og digitale publikumsbetjening i 

2015 og 2017. Disse danner baggrund 

for optimering og konceptudvikling af 

den fysiske og digitale betjening og 

formidling. 

Publikumsanalyser, digitale og 

fysiske 

 Redegørelse i 

årsrapport  

 Se 

nedenfor  

Opfyldt 

Retrodigitalisering tilrettelægges med 

aftagerfokus og brugerdeltagelse, 

eksempelvis crowdsourcing 

Retrodigitalisering, ekskl. DOD 

(målt i sider/skanninger) 

5.250 3.400 Delvist 

opfyldt 

Retrodigitalisering, ekskl. DOD 

(målt i sider/skanninger) 

1.094.000 508.000   

  

 

Analyse af publikumsbetjening 

Nationalbiblioteket har i 2015 analyseret kvalitet og ressourceforbrug i både den fysiske og di-

gitale brugerbetjening og har på baggrund af disse analyser valgt at omlægge disse områder i 

2016. Mailbetjening og telefonisk kontakt omlægges fra decentrale enheder i primært samlin-

gerne til det fælles system ”Kontakt biblioteket” i samarbejde med universitetsbiblioteket. 

Ydermere er der taget skridt til centralisering af læsesalsbetjeningen. Dette færdigimplemente-

res i 2016 med fælles betjening for hele nationalbiblioteket. 

 

Samlet er målet om, at biblioteket vil nå et bredere publikum med sit samlingsindhold og 

sine kulturelle aktiviteter opfyldt i 2015. 
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Retrodigitalisering med aftagerfokus og brugerdeltagelse 

Biblioteket har som målsætning at digitalisere udvalgte danske skønlitterære titler fra første del 

af det 20. århundrede som et led i bibliotekets retrodigitaliseringsstrategi og med aftagerfokus 

på folkebibliotekernes digitale litteraturtilbud samt Danskernes Digitale Bibliotek.  

 

Biblioteket valgte dog i 2015 at fokusere på forfatterskaber fri af ophavsret med Kaj Munk og 

Henri Nathansens forfatterskaber som pilotprojekt. Forhandlinger med Copydan afdækkede 

således, at Copydans krav i forbindelse med ophavsretligt materiale såvel økonomisk som ind-

holdsmæssigt var uacceptable for Det Kongelige Bibliotek.  

 

Med hensyn til Danske bøger on Demand (DOD), der er brugerstyret retrodigitalisering af 

nationalbibliotekets samlinger fra perioden 1700 – 1914, forventedes det, at der ville blive 

produceret 5.250 titler i 2015, jf. rammeaftalen.  

 

Resultatet blev godt 3.400 titler. Det skal dog nævnes, at selv om antallet af digitaliserede titler 

er faldet i forhold til 2014, var aktiviteten målt i antal sider stort set uændret i 2015 i forhold til 

året forinden. Dette skyldes, at mange af årets digitaliserede titler var af betydeligt omfang. 

 

Måltallene i rammeaftalen forudsætter en stigning i forhold til efterspørgslen i tidligere år.  

Biblioteket vil analysere 15-resultatet nærmere for at se, om der er behov for fremadrettet at 

ændre måltallene for ordningen.  

 

Der er i 2015 retrodigitaliseret godt 500.000 sider mod et måltal i rammeaftalen på 1,1 mio. 

Den markante afvigelse kan især henføres til, at måltallet er fastsat med udgangspunkt i ni-

veauet i tidligere år, hvor biblioteket digitaliserede litteratur før 1700 i samarbejde med et 

privat firma. Dette firma har efterfølgende trukket sig ud af aftalen af økonomiske grunde. 

 

For så vidt angår størstedelen af de digitaliserede enheder i 2015, understøtter de, at brugere 

med interesse og kendskab til materialet har mulighed for at bidrage aktivt ved tilføjelse af 

metadata og dermed bidrage til viden om det. 

 

Digitaliseringen har i øvrigt i høj grad været tilrettelagt med aftagerfokus. Bl.a. er der som led i 

kulturarvsdigitaliseringen digitaliseret materiale om kvinders valgret ud fra en forventning om 

aktualiteten i forbindelse med 100 året for valgretten i 2015. En række arkæologiske og antro-

pologiske værker fra 1800-tallet er påbegyndt skannet ud fra brugerforslag. En samling af Kon-

torchef Withs scrapbøger fra perioden 1857-1929 er digitaliseret med fokus på en bred publi-

kumsinteresse. Endvidere er digitaliseret en række noder efter konkrete lånerforespørgsler. En 

skanning af bibliotekets samling af videnskabeligt vigtige middelalderfragmenter er ligeledes 

afsluttet. 
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Med hensyn til Danmark set fra luften er brugerne stadigt meget aktive på platformen for kor-

rekt geografisk placering af luftfoto. Der er nu publiceret i alt knap 500.000 luftfoto, hvoraf 

mere end 97% er placeret korrekt af brugerne.  
 

Endelig skal projektet Illegale blade nævnes. Det Kongelige Bibliotek har den største samling 

af de illegale skrifter, der udkom under den tyske besættelse af Danmarks 1940-45. Indsamlin-

gen blev påbegyndt endnu under besættelsen og er fortsat til nu og omfatter ca. 100.000 sider. 

Samlingen er nu digitaliseret og gjort tilgængelig online i bibliotekssystemet REX samt via 

emneindgang på bibliotekets hjemmeside. Det indebærer, at basen rummer alle kendte illegale 

blade og bøger i alle varianter, oplag og udgaver for hele landet.  

 

Sammenfattende er indikatorer/nøgletal kun delvist realiseret.  

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.6 Levering af informationsressourcer 

Universitetsbiblioteket skal stille informations- og dokumentationsmateriale til rådighed for 

undervisning og forskning ved Københavns Universitet og derved bidrage til et attraktivt forsk-

nings- og studiemiljø ved universitetet. 

 

Biblioteket vil i henhold til rammeaftalen intensivere leveringen af digitale informationsres-

sourcer, dvs. e-tidsskrifter, e-bøger og andre e-ressourcer, til Københavns Universitet, mens 

trykt litteratur vil blive indkøbt i fornødent omfang.  

 

Rammeaftalens operationelle mål med tilhørende nøgletal/indikatorer for dette resultatmål 

fremgår af tabel 11. 

 

 

 

Tabel 11. Resultatmål 7 

Operationelle mål Nøgletal/indikator 2015 B 2015 R Vurdering 

Erhvervelsen af  informationsressourcer 

vil blive omlagt med stadig større vægt 

på e-bøger, så erhvervelsen af trykte 

bøger vil falde med 10% årligt, og 

licensbaserede e-bøger vil stige med 

10%. 

Tilvækst trykte bøger (indkøb) 10.800 5.800 Opfyldt 

Tilvækst e-bøger, KUBIS licens-

baseret adgang 

84.400 57.000   

Samlet er der tale om en delvis opfyldelse i relation til målet om, at biblioteket skal udvide 

sit fokus fra bruger til deltager, hvor kendte som nye benyttere igennem deltagelse i fx 

bibliotekets vidensindsamling får medejerskab til bibliotekets indhold og aktiviteter. 
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Levering af informationsressourcer vil 

blive omlagt, så benyttelsen forventes 

at falde med 5% om året, mens benyt-

telsen af digital litteratur vil stige med 

10% for e-bøger og 5% for e-

tidsskrifter. 

Udlån trykte bøger (KUBIS) 610.000 570.000 Opfyldt 

Downloads e-bøger (KUBIS) 970.000 1.344.000   

Downloads e-tidsskrifter (KUBIS) 5.300.000 6.144.000 

  

Universitetsbibliotekets levering af 

informationsressourcer til Københavns 

Universitet skal være af høj kvalitet. I 

de periodiske brugerundersøgelser skal 

den generelle brugertilfredshed være på 

minimum 90%. 

Generel brugertilfredshed  Min 90% 90,30% Opfyldt 

 

 

Fra trykt til digital 

Målet om at intensivere levering af digitale informationsressourcer skyldes for det første, at en 

sådan strategi forventes at stemme med udviklingen i brugernes behov, og for det andet at digi-

tale ressourcer kan leveres mere omkostningseffektivt end trykte bøger og tidsskrifter.  

 

Som det fremgår af tabellen, har udviklingen i efterspørgslen væk fra fysiske mod digitale 

ressourcer været endnu kraftigere i 2015 end forventet i rammeaftalen. 

 

Udlånet af trykte materialer fra Det Kongelige Bibliotek og KUBIS-bibliotekerne er faldet 8% i 

forhold til 2014, mens benyttelsen af e-bøger er steget 15% og stigningen for e-tidsskrifter er på 

13% i 2015 sammenlignet med året forinden. 

 

Det er derfor i høj grad berettiget, at biblioteket på accessionssiden har indskrænket indkøbet af 

trykte bøger mere end oprindeligt planlagt. Selv om nettotilvæksten af e-bøger ikke har været 

helt så stor som oprindeligt planlagt, understøtter den generelle udvikling i såvel efterspørgsel 

som i samlingsopbygningen i høj grad målet om at intensivere leveringen af digitale ressourcer.  

 

Den generelle brugertilfredshed – resultaterne af brugerundersøgelse 2015 

Som del af styringsmålene for universitetsbiblioteket samt rammeaftalen med ministeriet er der 

i efteråret 2015 gennemført en brugerundersøgelse blandt bibliotekets brugere på universitetet. 

Undersøgelsen viste, at den generelle tilfredshed med bibliotekets services fortsat er meget høj. 

Mere end 90% af respondenterne tilkendegav, at de var tilfredse eller meget tilfredse med den 

samlede biblioteksservice.  

 

Brugertilfredsheden er svagt stigende, om end tallet sammenlignet med undersøgelsen i 2013 

indikerer et svagt fald. Dette skyldes primært en ændret opgørelse af ikke-relevante besvarelser 

af undersøgelsen. Korrigeres der for dette, er den samlede brugertilfredshed i 2015 på mere end 

97%. 

 

Med udgangspunkt i den seneste brugerundersøgelse gennemføres i 2016 en revision af under-

søgelseskonceptet. Revisionen vil tage udgangspunkt i den internationale LibQUAL standard 
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for brugertilfredshed på biblioteker og vil give universitetsbiblioteket mulighed for internatio-

nal benchmarking overfor andre forskningsbiblioteker. 

 

 

 

 

 

2.5.2.7 Personlig service  

Levering af personlig service dækker samlet de serviceydelser, som universitetsbiblioteket skal 

levere til Københavns Universitet ved siden af informationsressourcer. Serviceydelserne er dels 

rettet mod de studerende, dels mod de ansatte (forskere/undervisere). 

 

Dette er i rammeaftalen udmøntet i nedenstående operationelle mål med tilhørende nøgletal/in-

dikatorer. 

 

Tabel 12. Resultatmål 8 

Operationelle mål Nøgletal/indikator 2015 B 2015 R Vurdering 

Udvikling af det fysiske studiemiljø 

omfattende oprettelse af 6 nye special-

faciliteter (labs) ved fakultetsbibliote-

kerne med fokus på temaerne innovation 

(makerspace, fablab), dataanalyse og -

visualisering, nye læringsformer (active 

learning, peer to peer learning), og 

digital humanities. 

Oprettelse af 6 nye specialfacili-

teter (labs) 

3 4 Opfyldt 

Udvikling af direkte servicefunktioner 

med særligt fokus på digital kommuni-

kation, brugerundervisning, etablering 

af copyrighttjeneste, bibliotemetrisk 

service, samt Open Access-service. 

Udvikling af direkte service-

funktioner 

Redegørel-

se i  

årsrapport 

Se neden-

for 

Opfyldt 

Årlig stigning i benyttelsen af de digita-

le kommunikationskanaler og direkte 

services på 5% 

Besøg på hjemmesider 1.050.000 1.008.000 Opfyldt 

Online-vejledning via fagguides 250.000 290.000   

Udvikling af copyrightservice, 

antal henvendelser 

90 103   

Universitetsbiblioteket skal stille et 

fysisk studiemiljø af høj kvalitet til rå-

dighed for de studerende på Køben-

havns Universitet.  I de periodiske bru-

gerundersøgelser skal den generelle bru-

gertilfredshed være på minimum 80%. 

Brugertilfredshed med fysiske 

studiemiljøer 

 Min 80%  74% Delvist 

opfyldt 

 

Udvikling af det fysiske studiemiljø 

Det Kongelige Bibliotek har i de to forrige rammeaftaleperioder med stor succes udvidet og ud-

viklet sit studiemiljø til gavn for de studerende ved universitetet. Der er redegjort herfor i års-

rapporterne fra tidligere år.  

Ud fra en samlet vurdering er målet om, at biblioteket vil intensivere leveringen af digitale 

informationsressourcer til Københavns Universitet, opfyldt. 
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I denne aftaleperiode er det målet at videreudvikle det fysiske studiemiljø med fokus på anven-

delse af state-of-the-art informationsteknologi og andre teknologibaserede støttefunktioner. Der 

påtænkes oprettet i alt 6 nye specialfaciliteter (labs) ved fakultetsbibliotekerne med fokus på te-

maerne innovation (makerspace, fablab), dataanalyse og -visualisering, nye læringsformer (ac-

tive learning, peer to peer learning), og digital humanities. 

 

I 2015 blev der åbnet 4 sådanne specialfaciliteter og planlægningen af yderligere 2 til åbning i 

2016 blev påbegyndt.  

 

Således indviede Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek og Det Humanistiske Fakul-

tetsbibliotek såkaldte studyhubs til styrkelse af studie- og læringsmiljøet i 2015. Disse study-

hubs har gruppearbejdspladser, fleksibel indretning og udstyr til understøttelse af forskellige 

former for formidling og læring. Ligeledes i 2015 introducerede Det Humanistiske Fakultets-

bibliotek en række særlige studiepladser for specialeskrivende, som den studerende kan reser-

vere for hele specialeskrivningsperioden.  

 

KUB Nord etablerede i foråret 2015 et Innovation Lab (i daglig tale KUB Nørd) i form af et 

studieområde, der skal understøtte et kreativt og skabende miljø ved at stille 3D printere, 3D 

scanner og diverse 3D moduleringssoftware og maskiner til rådighed for brugerne. 

 

Endelig åbnede KUB Nord et DataLab, et eksperimenterende område, hvor KUB Nord løbende 

udbygger det eksisterende studiemiljø ved supportering i relation til arbejdet med data, herun-

der afholdelse af workshops om statistisk analyse og visualisering af data. Biblioteket vil yde 

grundlæggende support i brugen af værktøjer og fundamentale statistiske begreber, men ikke 

foretage analyser for brugerne. 

 

Desuden har biblioteket i 2015 påbegyndt planlægningen af endnu 2 specialfaciliteter til åbning 

i første halvdel af 2016. Det drejer sig for det første om et DataLab ved Det Humanistiske Fa-

kultetsbiblioteks. Lab’et understøtter miljøet omkring digital humaniora på Det Humanistiske 

Fakultet ved at stille relevante dataressourcer og særlige værktøjer til datahåndtering til rådig-

hed for undervisere, forskere og studerende. For at identificere behov og ønsker til lab’ets ud-

formning og funktionalitet blev der i 2015 gennemført behovsundersøgelser overfor fakultetets 

studerende og ansatte (forskerne og undervisere) som lab’ets kommende brugere. 

 

I 2016 åbner Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Digital Social Science Lab 

(DSSL), som bibliotekets bud på en dataservice målrettet studerende og forskere ved Det Sam-

fundsvidenskabelige Fakultet. DSSL skal understøtte samfundsvidenskabelig forskning og 

studier ved at stille redskaber, metoder og kompetencer til rådighed for arbejdet med håndtering 

og analyse af data.  

 

DSSL etableres i tæt samspil med de faglige miljøer på fakultetet og har 3 hovedfunktioner:  
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 Vejledning og undervisning i værktøjer til datahåndtering og dataanalyse, herunder 

NVivo til kvalitativ dataanalyse og SPSS til kvantitativ dataanalyse. 

 Facilitering af arrangementer og events med fokus på samfundsvidenskabelige data – 25 

arrangementer er planlagt for første halvår 2016. 

 Understøttelse af et mobilt og funktionelt læringsmiljø omkring disse aktiviteter. 

 

Udvikling af direkte servicefunktioner 

Det Kongelige Bibliotek vil ifølge rammeaftalen videreudvikle sine tjenester vedrørende forsk-

ningsdokumentation, forskningsformidling og forskningspublicering. Denne strategiske mål-

sætning er i 2015 bl.a. understøttet på de områder, der gennemgås i det følgende. 

 
A. Bibliometriservice 

Universitetsbiblioteket benytter en række værktøjer til bibliometriske analyser, og leverede i 

2015 avancerede SciVal baserede citationsanalyser til universitetets prorektor for forskning, 

KU Forskning & Innovation samt til de sundheds-, natur- og samfundsvidenskabelige fakulte-

ter. Analyserne efterspørges i stigende grad, herunder af universitetets ledelse og vil formentlig 

finde anvendelse i universitetets kommende forskningsevaluering af institutterne under de 

sundheds- og naturvidenskabelige fakulteter.  

 

Universitetsbiblioteket tilbyder skræddersyede oplæg om bibliometri for universitetets institut-

ter og i forskningsgrupper, ligesom bibliometri er et selvstændigt modul i bibliotekets ph.d.-

kursusportefølje. I 2015 har biblioteket lagt vægt på egen kompetenceudvikling inden for bibli-

ometri, herunder kurser og workshops for relevante medarbejdere.  

Alle aktiviteter fortsætter i 2016. 

 
B. Open Access Service 

Universitetsbibliotekets Open Access-tjeneste skal være en central samarbejdspartner for uni-

versitetet i arbejdet mod øget Open Acccess-publicering. Til dette har biblioteket i 2015 etable-

ret en forskerservice-website med fokus på vejledning og support af universitetets forskere 

samt kontaktfunktion til håndtering af henvendelser og spørgsmål til blandt andet fagområder-

nes Open Access publiceringspraksis. 

 

Universitetsbiblioteket er desuden blevet repræsenteret i det europæiske samarbejde Know-

ledge Exchange Open Access Expert Group og har deltaget aktivt i DEFF’s OA-sekretariatet 

som arrangør af 2015 konferencen ”Bæredygtig Open Access – datagrundlaget og det økono-

miske perspektiv”. På konferencen har universitetsbiblioteket bidraget til rapporten Transition 

from the ”License to read” Model to Open Access Publishing, A Danish Study præsenteret som 

støtte til beregningen af de nationale omkostninger ved Open Access og licenser. 

 
C. Copyrightservice 

Universitetsbibliotekets Copyrighttjeneste, der er etableret i 2014, har til formål at hjælpe Kø-

benhavns Universitets ansatte og studerende med ophavsretslige problemstillinger, herunder i 
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forbindelse med forskning og publicering, undervisning og vejledning om ophavsretsforhold 

samt om brug af tekst og billeder i f.eks. online-undervisning. Udover at besvare henvendelser 

afholder servicen undervisning og oplæg i de faglige miljøer på universitetet. 

  

Benyttelsen af de digitale kommunikationskanaler og direkte services 

Det er et centralt mål i rammeaftalen, at universitetsbiblioteket vil videreudvikle sin digitale 

informations-, vejlednings- og kontantflade til brugerne.  

 

Forventningen i rammeaftalen var et besøgstal på universitetsbibliotekets hjemmesider på 1,05 

mio. Dette blev stort set opfyldt med et besøgstal på 1,01 mio. 

 

On-line vejledning via fagguides blev benyttet godt 290.000 gange mod en forventning i ram-

meaftalen på 250.000 brugere. Med hensyn til henvendelser om copyright-service er indikato-

ren i rammeaftalen efter aftale med departementet justeret til 90 henvendelser. Det faktiske re-

sultat blev 103. 

 

Den nævnte afvigelse i benyttelsen af bibliotekets hjemmesider skal ses i sammenhæng med 

den høje generelle brugertilfredshed og stigende benyttelse af bibliotekets digitale ressourcer. 

Faldet tages i den sammenhæng som udtryk for klar og tydelige digital formidling og selv-

hjulpne brugere af bibliotekets ressourcer og services. 

 

Fysisk studiemiljø af høj kvalitet  

I forbindelse med den tidligere omtalte brugerundersøgelse i 2015 var det målsætningen, at den 

generelle brugertilfredshed med studiemiljøet skulle være mindst 80%. Resultatet blev 74%, 

hvilket var lidt mindre end det tilsvarende procenttal fra 2013-undersøgelsen. 

 

Målsætningen kan på den baggrund kun anses for delvist opfyldt. Udviklingen af studiemiljøet 

med studyhubs og ikke mindst datalabs ventes at påvirke brugertilfredsheden i positiv retning 

inden næste brugerundersøgelse i 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.8 Digital infrastruktur  

I henhold til rammeaftalen vil Det Kongelige Bibliotek formidle sine digitale ydelser på de 

platforme, som brugerne benytter. Dette er udmøntet i følgende indikatorer.  

 

 

Sammenfattende anses målet om, at biblioteket vil udvikle de fysiske studiemiljøer for de 

studerende ved Københavns Universitet for delvist opfyldt. 
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Tabel 13. Resultatmål 9 

Operationelt mål Nøgletal/indikator 2015 B 2015 R Vurdering 

Biblioteket vil formidle sine digitale 

ydelser på de platforme, som brugerne 

benytter 

Brugbarhedsundersøgelser Redegørelse i 

årsrapport 

Se nedenfor Opfyldt 

 

Brugbarhedsundersøgelse af  www.kb.dk 

Usability test af www.kb.dk er afholdt og evalueringsrapport er under udarbejdelse. Med ud-

gangspunkt i Det Kongelige Biblioteks overordnede målsætning om at ville formidle sine 

digitale ydelser på de platforme, som brugerne anvender, er brugervenligheden af hjemmesi-

dens nye responsive design blevet testet. Responsive design eller selvtilpassende design skal 

især understøtte brugen af hjemmesiden på mobile platforme (tablets, smartphones etc.). 

 

Udvalgte brugere blev bedt om at gennemføre nogle centrale opgaver på www.kb.dk på tværs 

af de digitale platforme, hvorefter resultaterne af testen blev analyseret, og brugernes udfor-

dringer blev identificeret. I den endelige evalueringsrapport vil der blive udpeget de væsentlig-

ste indsatsområder for den fortsatte forbedring af brugeroplevelsen på bibliotekets hjemmeside. 

 

Fastlæggelse af metoden til opgørelse af webstatistik og statistik for digitale samlinger 

Muligheden for at optimere bibliotekets digitale leverancer i forhold til brugernes behov er 

afgørende afhængig af valide data om brugernes faktiske benyttelse af bibliotekets services. 

Metoden for bibliotekets opgørelse af webstatisk og statistik for digitale samlinger er blevet 

analyseret og forventes inddraget i arbejdet med ibrugtagning af et nyt statistiksystem i 2016. 

En gennemgang af den aktuelle opgørelse af statistik på webkomplekset har givet input til en 

række mulige ændringer af den hidtidige metode. Disse forslag til ændringer forventes imple-

menteret i takt med udviklingen af ny software til indsamling og anvendelse af bibliotekets 

statistik, som biblioteket har igangsat i 2015. 

 

 

 

 

 

 

  

Samlet set er målet om, at biblioteket vil formidle sine digitale ydelser på de platforme, 

som brugerne benytter, blevet opfyldt i 2015. 
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2.6. Forventninger til kommende år 

Bibliotekets muligheder for at realisere den nuværende rammeaftale er blevet ændret væsentligt 

gennem pålæggelsen af et omprioriteringsbidrag på 2% akkumulerende pr. år.  

 

Biblioteket har formået at udarbejde et budget for 2016, hvor hovedparten af de eksisterende 

opgaver videreføres på det nye økonomiske niveau.  Dette har været muligt, fordi biblioteket i 

2015 har gennemført en række omkostningstilpasninger.  

 

Men fra indgangen til 2017 vil der skulle ske ændringer af opgavevaretagelsen for at imøde-

komme den nye økonomiske situation.  

 

Arbejdet med at gentænke bibliotekets opgaveløsning vil blive en væsentlig opgave i 2016. Det 

er endnu for tidligt at sige, hvilke konsekvenser besparelserne vil have for realiseringen af mål-

sætningerne i indeværende periodes rammeaftale. Forventningen er dog, at der vil blive behov 

for at drøfte justering af rammeaftalens mål og justering af andre rammevilkår med ministeriet. 
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3. Regnskab 

 

3.1. Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, der fremgår af regn-

skabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Admini-

strative Vejledning. Årsrapporten 2014 er opstillet efter disse regler og principper med følgen-

de afvigelser/specifikationer i forhold til regelsættet: 

 

 installationer med særligt højt teknologiindhold afskrives efter dispensation fra Kulturmini-

steriet over 10 år i stedet for 20 år 

 reoler, som anvendes til magasinering af bibliotekets samlinger, afskrives som inventar med 

en afskrivningstid på 10 år. 

 

Med hensyn til feriepengeforpligtelsen opgøres den fra 2014 efter model 1 i Moderniseringssty-

relsens vejledning fra september 2012 om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser. 

 

Regnskabsoplysningerne, der anvendes i årsrapporten, er, hvor det er muligt, baseret på SKS. 

For så vidt angår opgørelse af indtægter og udgifter fordelt på produkter/opgaver (tabel 4) er 

lønomkostningerne til bibliotekets hovedprodukter fordelt ved tidsregistrering, mens øvrige 

driftsudgifter og indtægter er fordelt direkte på hovedprodukterne ved hjælp af konteringsop-

lysningerne i Navision. Indirekte omkostninger i form af generel IT er dog fordelt på de øvrige 

hovedprodukter proportionalt med de afholdte udgifter. For så vidt angår indtægtsført bevilling, 

er den ikke konteret direkte på produkterne i bogføringen. Fordelingen på produkter i tabellen 

er derfor foretaget skønsmæssigt. 

 

3.2. Resultatopgørelse 

Omstående tabel 14 viser resultatopgørelsen for Det Kongelige Bibliotek i 2015 sammenholdt 

med 2014. Endvidere vises budgettet for 2016, der stemmer med det godkendte grundbudget.  

 

Det Kongelige Bibliotek har i lighed med øvrige statsinstitutioner fulgt det nye regelsæt for 

budget- og regnskabsopfølgning i 2015, jf. Finansministeriets cirkulære af 30. oktober 2013 om 

budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. I den forbindelse udarbejdede biblioteket et 

grundbudget, hvor de budgetterede udgifter svarede til summen af bevillingen på finansloven 

samt forventede indtægter.  

 

Som det fremgår af tabellen, har biblioteket i 2015 haft et merforbrug i forhold til bevilling og 

indtægter på knap 0,1 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det forventede resultat i grundbudgettet 

på 0 svarer til mindre end 0,02% af såvel bevillingen som bruttoudgifterne. 
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Tabel 14: Resultatopgørelse 

   Mio. kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 

note: 2014 2015 2016 

  Ordinære driftsindtægter    

  Indtægtsført bevilling    

  Bevilling -348,0 -341,5 -339,9 

  Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -1,0 0,0 0,0 

  Reserveret af indeværende års bevillinger 0,0 0,0 0,0 

  Indtægtsført bevilling i alt -349,0 -341,5 -339,9 

      

  Salg af varer og tjenesteydelser -30,8 -30,8 -24,8 

  Tilskud til egen drift -9,4 -10,1 -8,1 

  Gebyrer 0,0 0,0 0,0 

  Ordinære driftsindtægter i alt -389,3 -382,3 -372,8 

      

  Ordinære driftsomkostninger    

  Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 

  Forbrugsomkostninger    

  Husleje 3,7 3,7 3,7 

  Forbrugsomkostninger i alt 3,7 3,7 3,7 

  Personaleomkostninger    

  Lønninger 161,2 161,5 157,7 

  Andre personaleomkostninger 0,2 2,1 2,1 

  Pension 24,3 24,0 23,5 

  Lønrefusion -6,8 -6,2 -6,0 

  Personaleomkostninger i alt 178,9 181,5 177,2 

      

  Af- og nedskrivninger 25,8 24,8 24,2 

  Andre ordinære driftsomkostninger 152,4 149,1 142,9 

  Ordinære driftsomkostninger i alt 360,7 359,0 348,0 

      

  Resultat af ordinær drift -28,5 -23,3 -24,8 

      

  Andre driftsposter    

  Andre driftsindtægter -13,3 -11,6 -9,4 

  Andre driftsomkostninger 7,6 1,7 1,7 

  Resultat før finansielle poster -34,2 -33,2 -32,5 

      

  Finansielle poster    

  Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 

  Finansielle omkostninger 34,0 33,3 32,5 

  Resultat før ekstraordinære poster -0,3 0,1 0,0 

      

  Ekstraordinære poster    

  Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 

  Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 

  Årets resultat -0,3 0,1 0,0 
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Der er ikke store afvigelser i 2015, når man sammenligner med 2014 med undtagelse af posten 

Andre driftsomkostninger. Faldet fra 2014 til 2015 skyldes især en ændret kontering af betalin-

gerne til Statens Administration, der frem til 2014 blev ført som intern statslig overførselsud-

gift, men som fra 2015 skal føres som en almindelig tjenesteydelse. 

 

Det bør endvidere bemærkes, at personaleomkostningerne er steget en smule, selv om års-

værksforbruget er faldet fra 425 til 418 årsværk. Dette skyldes fratrædelsesomkostninger til 

fratrådt og afskediget personale i forbindelse med tilpasning af udgiftsniveauet til de faldende 

bevillinger. Personalereduktionerne forventes, som det fremgår, at slå igennem på omkostnin-

gerne i 2016. 

 

Nedenstående tabel 15 viser resultatdisponeringen.  

 
Tabel 15: Resultatdisponering 

Mio. kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 

note: 2014 2015 2016 

  Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 

  Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 

  Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 

  Disponeret til overført overskud 0,3 -0,1 0,0 

 

Tabellen viser, at årets merforbrug på 0,1 mio. kr. er disponeret til overført overskud, hvor det 

dækkes af videreførslen fra 2014, jf. også egenkapitalforklaringen (tabel 18 nedenfor). 
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3.3. Balancen 

Tabel 16 viser Det Kongelige Biblioteks omkostningsbaserede balance. 

 
Tabel 16: Balancen 

   

 

  Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo 

note: 2015 2015 note: 2015 2015 

  Anlægsaktiver: 
    Egenkapital 

  

1 

Immaterielle anlægsaktiver 

  

  

Reguleret egenkapital (startkapital) 5,3 5,3 

  Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,2 0,1   Opskrivninger 0,0 0,0 

  

Erhvervede koncenssioner, patenter, 

licenser m.v. 
0,9 0,6   

Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  

Udviklingsprojekter under opførelse 

0,0 0,0   

Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 

  
Immaterielle anlægsaktiver i alt 

1,1 0,7   
Udbytte til staten 0,0 0,0 

2 Materielle anlægsaktiver 

  

  Overført overskud 0,1 0,0 

  Grunde, arealer og bygninger 651,6 642,3   Egenkapital i alt 5,4 5,3 

  Infrastruktur 0,0 0,0   Hensatte forpligtelser 0,1 2,0 

  Transportmateriel 0,5 0,4    

    Produktionsanlæg og maskiner 0,7 2,7   Langfristede gældsposter 

    Inventar og IT-udstyr 8,9 6,7   FF4 Langfristet gæld 668,3 659,3 

  

Igangværende arbejder for egen regning 

3,8 0,9   

   

  Materielle anlægsaktiver i alt 665,6 652,9   Donationer 1,0 0,5 

  Statsforskrivning 
5,3 5,3   Prioritetsgæld  0,0 0,0 

  Øvrige finansielle anlægsaktiver 
0,0 0,0   Anden langfristet gæld 0,0 0,0 

  Finansielle anlægsaktiver i alt 5,3 5,3   Langfristet gæld i alt 669,3 659,8 

  Anlægsaktiver i alt 672,0 658,9    

    Omsætningsaktiver: 

  

   

    Varebeholdning 0,0 0,0   Kortfristede gældsposter   

  

Tilgodehavender 

26,6 46,3   

Leverandører af varer og tjeneste-
ydelser 

23,3 15,8 

  Værdipapirer 
0,0 0,0   Anden kortfristet gæld 7,4 12,6 

  Likvide beholdninger 

  

  Skyldige feriepenge 24,0 23,6 

  FF5 Uforrentet konto 
50,0 45,9   Reserveret bevilling 0,0 0,0 

  

FF7 Finansieringskonto 

-1,4 -12,5   

Igangværende arbejder for 
fremmed regning 

16,7 18,5 

  Andre likvider 
0,0 0,0   Periodeafgrænsningsposter 1,0 1,0 

  Likvide beholdninger i alt 48,5 33,4   Kortfristet gæld i alt 72,4 71,5 

  Omsætningsaktiver i alt 75,1 79,7   Gæld i alt 741,7 731,3 

  Aktiver i alt 747,2 738,6   Passiver i alt 747,2 738,6 

 

 

Faldet i aktivmassen fra 2014 til 2015 kan især henføres til de materielle anlægsaktiver og skal 

ses i sammenhæng med afskrivningerne i driftsregnskabet. Tilgangen af nye anlæg var i 2014 

mindre end nedbringelsen af den eksisterende anlægsmasses værdi gennem afskrivningerne. 

Ændringen i værdien af anlægsaktiverne modsvares af et fald i den langfristede gæld på FF4 på 

passivsiden. 

 

Stigningen i tilgodehavender er knyttet til en forøget debitormasse pr. ultimo samt flere tilgo-

dehavender i forbindelse med tilskudsfinansierede projekter. 
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Det forøgede likviditetstræk på FF7 i 2015 skal især ses i sammenhæng med faldet i behold-

ningen af leverandører og tjenesteydelser. Det er lykkedes at få flere leverandørregninger vedr. 

2015 ind så betids, at de likviditetsmæssigt kunne afregnes i 2015.  Dette forhold forklarer også 

delvist stigningen i posten anden gæld, der især kan henregnes til en større skyldig moms pr. ul-

timo knyttet til de førte leverandørregninger. 

 

3.4. Egenkapitalforklaring 

Omstående tabel 17 viser egenkapitalforklaringen. 

 
Tabel 17: Egenkapitalforklaring 

  Mio. kr., løbende priser     

note: 2014 2015 

  Egenkapital primo R-året -0,2 0,0 

  Startkapital primo 5,3 5,3 

  +Ændring i startkapital 0,0 0,0 

  Startkapital ultimo 5,3 5,3 

  Opskrivninger primo 0,0 0,0 

  +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 

  Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 

  Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 

  +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 

  Overført overskud primo -0,2 0,1 

  +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 

  +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 

  +Overført fra årets resultat 0,3 -0,1 

  - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 

  - Udbytte til staten 0,0 0,0 

  Overført overskud ultimo 0,1 0,0 

  Egenkapital ultimo R-året 5,4 5,3 

 

Egenkapitalforklaringen viser, at merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2015 dækkes af videreførslen fra 

året før.  

 

3.5. Opfølgning på likviditetsordningen 

Tabel 18 viser Det Kongelige Biblioteks udnyttelse af lånerammen pr. 31/12 2015. Biblioteket 

har en låneramme på 818,2 mio. kr. på finansloven. Denne er på intet tidspunkt blevet over-

skredet i regnskabsåret.  

 
Tabel 18: Udnyttelse af låneramme 

 Mio. kr., løbende priser 2015 

Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2015 653,1 

Låneramme pr. 31. december 2015 818,2 

Udnyttelsesgrad i procent 79,8% 

 

Øvrige likviditetsregler er ligeledes overholdt. 
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3.6. Opfølgning på lønsumsloft 

Tabel 19 viser, at Det Kongelige Bibliotek har overholdt sit lønsumsloft på finansloven. 

 
Tabel 19: Opfølgning på lønsumsloft 

Mio. kr., løbende priser 2015 

Lønsumsloft FL 165,9 

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 168,1 

Lønforbrug under lønsumsloft 166,0 

Difference 2,1 

Akkumuleret opsparing ultimo 2014 97,4 

Akkumuleret opsparing ultimo 2015 99,5 

 

Det bemærkes, at lønforbruget under lønsumsloftet kun er en del af de samlede personaleom-

kostninger. Personaleomkostningerne i resultatopgørelsen omfatter også lønninger, pensioner 

med videre under indtægtsdækket virksomhed og de tilskudsfinansierede aktiviteter, der ikke 

tæller med i lønforbruget under lønsumsloftet. 

 

3.7. Bevillingsregnskabet 

Tabel 20 viser bevillingsregnskabet for 2015. Tabellens budgettal afspejler de godkendte 

grundbudgetter.  

 

Den samlede difference på årets resultat er på 0,1 mio. kr. set i relation til grundbudgettet, 

hvilket svarer til mindre end 0,02% af nettoudgiftsbudgettet.  

 
Tabel 20: Bevillingsregnskab     

Mio. kr., løbende priser Regnskab 

2014 

Budget 

2015 

Regnskab 

2015 Difference 

Budget 

2016 

Nettoudgiftsbevilling -348,0 -341,5 -341,5 0,0 -339,9 

Nettoforbrug af reservation -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Indtægter -53,6 -47,0 -52,5 5,5 -42,3 

Indtægter i alt -402,6 -388,5 -394,0 5,5 -382,2 

Udgifter 402,3 0,0 394,0 -394,0 382,2 

Årets resultat -0,3 -388,5 0,1 -388,6 0,0 

Note: Der er anvendt almindelige regler for afrunding i tabellen, hvilket forklarer, at årets resultat er 0,1 mio. kr., selv om 

udgifter og indtægter afrundet modsvarer hinanden. 
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4. Noter og bilag til årsrapporten 
Note  1: Im m ate rie lle  an læ g s-

aktive r 

     Mio. kr . 
Fæ rdiggjor t e 

udviklings-

projekter  

Erhvervede 

koncessioner , 

pa ten ter , 

licen ser  mv. 

I a lt  

 

  

Pr imobeholdn ing 1,2 4,4 5,6 

 Opskr ivn ing 0,0 0,0 0,0 

 Kostpr is pr . 1.1.2015 (før  a fskr .) 1,2 4,4 5,6 

  Tilgang 0,0 0,2 0,2 

 Afgang 0,0 0,0 0,0 

 Kostpr is pr . 31.12.2015 (før  a fskr .) 1,2 4,6 5,8 

 Akk. a fskr ivn inger  1,1 4,0 5,1 

 Akk. n edskr ivn inger  0,0 0,0 0,0 

 Akk. a f- og n edskr ivn inger  

31.12.2015 1,1 4,0 5,1 

 Regnskabsmæ ssig væ rdi pr . 

31.12.2015 0,1 0,6 0,7 

 Året s a fskr ivn inger  0,1 0,5 0,6 

  Året s n edskr ivn inger  0,0 0,0 0,0 

  Året s a f- og nedskr ivn inger  0,1 0,5 0,6 

  Afskr ivn ingsper iode/år  an ta l å r  an ta l å r    

  

        
Udviklings-

projekter  

under  opfø-

relse 

    

  

    Pr imosaldo pr . 1.1 2015 0,0 

    Tilgang 0,0 

    Nedskr ivn inger  0,0 

    Afgang 0,0 

    Kostpr is pr . 31.12.2015 0,0 
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Note  2: Ma te rie lle  an læ gsakt i-

ve r 

     Mio. kr . 

G
ru

n
d

e
, a

re
a

le
r o

g
 

b
y

g
n

in
g

e
r 

P
ro

d
u

k
tio

n
s
a

n
læ

g
 

o
g

 m
a

sk
in

e
r 

T
ra

n
s
p

o
rtm

a
te

rie
l 

In
v

e
n

ta
r o

g
 IT

-

u
d

s
ty

r 

I a
lt 

Pr imobeholdn ing 818,1 2,8 1,4 39,5 861,8 

Opskr ivn ing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostpr is pr . 1.1.2015 (før  a fskr .) 818,1 2,8 1,4 39,5 861,8 

Tilgang 11,0 2,2 0,0 2,1 15,3 

Afgang 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 

Kostpr is pr . 31.12.2015 (før  a fskr .) 829,1 5,0 1,4 39,1 17,7 

Akk. a fskr ivn inger  185,3 2,3 1,0 32,4 221,0 

Akk. n edskr ivn inger  1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 

Akk. a f- og n edskr ivn inger  

31.12.2015 186,8 2,3 1,0 32,4 222,5 

Regnskabsmæ ssig væ rdi pr . 

31.12.2015 642,3 2,7 0,4 6,7 224,0 

Året s a fskr ivn inger  20,3 0,2 0,1 1,9 22,6 

Året s n edskr ivn inger  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Året s a f- og nedskr ivn inger  20,3 0,2 0,1 1,9 22,6 

Afskr ivn ingsper iode/år  10/20/50 5/10 5 3/5   

        
I gang-

væ rende 

arbejder  for  

egen  r egn ing 

    

  

    Pr imosaldo pr . 1.1. 2015 3,8 

    Tilgang 10,3 

    Nedskr ivn inger  0,0 

    Over før t  t il fæ rdige mater ielle 

an læ gsakt iver  13,3 

    Kostpr is pr . 31.12.2015 0,9 

     

Note 3: Hensatte forpligtelser 

 

De hensatte forpligtelser pr. ultimo på 2,0 mio. kr. er sammensat af følgende: 

- 0,2 mio. kr.: skyldig lønsumsafgift for årene 2013 til 2015 

- 0,1 mio. kr.: skyldig resultatløn 2015 

- 1,7 mio. kr.: skyldige fratrædelsesomkostninger til afskedigede medarbejdere/frivillige fratrædelsesord-

ninger 
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Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed 

   Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo      
Løbende priser, Mio. kr. 2012 2013 2014 2015      

Luftfoto 0,2 0,2 0,3 0,3      
Digitaliseringsydelser 0,5 2,4 2,6 3,4      
Bevaringsydelser 0,8 1,5 1,9 1,7      
Sikringsydelser 0,4 0,6 0,7 0,7      
IT Hosting 1,5 2,0 2,4 2,3      

 
Bilag 2. Tilskudsfinansieret forskning (underkonto 95), mio. kr.     

Ordning Overført 

overskud fra 

tidligere år 

Årets 

tilskud 

Årets 

udgifter 

Årets 

resultat 

Overskud til 

videreførsel 

Dansk Center for Musikudgivelse 0,6 -3,0 1,6 1,5 2,1 

Rued Langgaards Klaver- og Orgelmusik 0,2 -1,5 0,6 -0,9 -0,7 

Danske bladtegninger fase II, forskningsformidling 0,0 -1,0 0,5 -0,5 -0,5 

De Underjordiske på Bornholm (ph.d.) 0,0 -2,1 0,5 -1,6 -1,6 

Store Nordiske Krig -0,6 0,0 0,4 0,4 -0,2 

Frivillige danskere i den Spanske Borgerkrig -0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 

Dansk Satiretegning (ph.d.) 0,0 -0,1 0,4 0,2 0,2 

En upåagtet pionér: Hortense Panum 0,3 0,0 0,3 0,3 0,6 

Øvrige projekter -2,1 -1,2 2,8 1,5 -0,6 

I alt -2,0 -8,9 7,4 -1,6 -3,6 

 
Bilag 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97), mio. kr.    

Ordning Overført 

overskud fra 

tidligere år 

Årets 

tilskud 

Årets 

udgifter 

Årets 

resultat 

Overskud til 

videreførsel 

Carl Nielsen Internationale kammermusik-konkurrence 0,1 -0,6 1,5 0,9 1,0 

Digitalisering: Luftfoto fase II (Ringkøbing Amt)  0,3 0,0 1,1 1,2 1,5 

Anskaffelse af nyt steinway koncertflygel 0,0 -0,7 0,7 0,0 0,0 

DiamantEnsemblet -0,2 -0,6 0,6 0,0 -0,2 

Digitalisering: Illegale Blade 1940-1945 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 

tidsskrift.dk, udbygning af 0,6 0,0 0,5 0,5 1,0 

DEFF E-læring, informationskompetencer: MOOC 0,1 0,0 0,4 0,4 0,4 

Store Klaus: Udstilling Klaus Rifbjerg 0,0 -0,5 0,3 -0,1 -0,1 

Lektier Online -0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 

Øvrige projekter -1,0 -2,7 2,2 -0,5 -1,4 

I alt -0,3 -4,8 8,0 3,2 2,9 

 

Det Kongelige Biblioteks beholdning af ikke-statslige aktiver pr. ultimo er på 9,3 mio. kr. 

Beløbet er fordelt således (mio. kr.): 

 

Beløb  Vedrører Anvendes  

5,1 Diverse legater til samlingsopbygning Løbende 

2,3 15 forskningsprojekter/forskningspublicering 2016-2017 

0,4 Diverse legater til rejser Løbende 

0,4 Tilskud til udstillinger 2016 

0,2 Tilskud til koncerter 2016 

0,2 Tilskud til anden kulturformidling 2016 

0,3 Forudbetaling, EU-projekter 2016 

0,3 Overhead 2015 2016 

0,1 Tilskud til digitalisering 2016 

 


