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Indledning 
 
Det Kongelige Bibliotek forelægger hermed sin årsrapport 2002. Årsrapporten er udarbejdet i hen-
hold til retningslinjerne i Finansministeriets aktstykke, Akt 63 11/12 2002, med de tilpasninger, 
som følger af, at Det Kongelige Bibliotek ikke havde en resultatkontrakt i 2002.  
 
Det Kongelige Biblioteks faglige resultater i regnskabsåret vil blive uddybet i bibliotekets Årsbe-
retning 2002, der vil indeholde en udførlig udbygning af den officielle biblioteksstatistik, som afle-
veres til Biblioteksstyrelsen. Bibliotekets faglige resultater på forskningsområdet vil blive uddybet 
i Forskningsårsberetning 2002. Begge de nævnte beretninger er under udarbejdelse og forventes 
færdiggjort inden 1. juli 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Beretning 
 
1.1 Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver 
 
Det Kongelige Bibliotek er Danmarks største bibliotek og har de mest omfattende samlinger i vores 
del af Europa. Som bibliotek medvirker Det Kongelige Bibliotek til at fremme og understøtte op-
lysning, uddannelse, forskning og kulturel aktivitet gennem indsamling, ordning og formidling af 
informations- og kulturbærende materialer.    
 
Det Kongelige Bibliotek har 4 hovedformål: Det er Danmarks Nationalbibliotek og Københavns 
Universitetsbibliotek. Det er endvidere forskningsinstitution og har desuden kultur- og museums-
opgaver. 
 
Det Kongelige Biblioteks mission præsenteres i det følgende. 
 
Som nationalbibliotek og museum forvalter Det Kongelige Bibliotek den nationale kulturarv i form 
af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, foto-
grafier og musikalier i konventionel eller digital form. Det Kongelige Bibliotek skal give den bedst 
mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med 
at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. 
 
Som universitetsbibliotek og nationalt hovedfagsbibliotek stiller Det Kongelige Bibliotek de til 
enhver tid mest relevante og dækkende samlinger af videnskabelig litteratur til rådig- hed for 
forskning og videregående uddannelse ved Københavns Universitet og for landet som helhed inden 
for humaniora, teologi, samfundsvidenskaber og jura. 
 
Som forskningsinstitution driver Det Kongelige Bibliotek relevant forskning inden for bibliotekets 
opgaver, funktioner, fag og samlinger. 
 
Som kulturinstitution har Det Kongelige Bibliotek i kraft af sin funktion som nationalbibliotek en 
særlig forpligtelse til at formidle viden og oplevelser inden for den del af landets kulturarv, som 
biblioteket har ansvaret for.  
 
Det Kongelige Bibliotek har det som sin vision  
 
• at være en national drivkraft i udviklingen af dansk kultur og viden og give brugerne relevant, 

hurtig og nem adgang til information og kulturarv, 
 

• at være det centrale bibliotek for Københavns Universitet til understøttelse af forskning og ud-
dannelse inden for bibliotekets fagområder, 

 
• at være det førende grundlag i dokumentation om Danmark og danske forhold i tæt 

samarbejde med relevante institutioner i landet, og  
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• fortsat at bevare fortidens kulturarv, indsamle de i nutiden skabte kulturværdier og således give 
fremtidens borgere mulighed for at studere og opleve sig selv på baggrund af deres fortid og 
samtid. 

 
1.2 Årets finansielle resultat 
 
Det Kongelige Biblioteks årsrapport aflægges for bibliotekets driftsbevilling (§ 21.31.11. Det Kon-
gelige Bibliotek) samt de dele af Kulturministeriets anlægsbevilling for biblioteksområdet (§ 
21.31.71. Anlægsprogram, biblioteker), der vedrører Det Kongelige Bibliotek. 
 
Det Kongelige Biblioteks økonomiske planlægning og styring i 2002 blev præget af reduktionerne 
af bibliotekets bevilling på årets finanslov. På grund af regeringsskiftet forelå de endelige bevil-
lingsmæssige rammer først på et tidspunkt, hvor der af tidsmæssige årsager ikke var mulighed for 
at tilpasse 2002-budgettet gennem afskedigelser eller lignende besparelser af mere permanent ka-
rakter.  
 
Biblioteket måtte derfor reducere budgettet gennem midlertidige besparelser primært på bibliote-
kets materialebevilling, mens den langsigtede tilpasning af bibliotekets aktiviteter til et reduceret 
bevillingsniveau først kunne ske med virkning fra 2003.  
 
Tabel 1 viser Det Kongelige Biblioteks finansielle resultat for 2002. 
 
Tabel 1. Finansielt resultat 2002 
  
Mio. kr.   
Indtægter 32.7
Udgifter 189.0
Resultat, brutto -156.3
Bevilling (nettotal) 162.5
Resultat, netto 6.2
Til videreførsel 18.7
 
Som det fremgår af tabellen, er resultatet et overskud til videreførsel på i alt 6,2 mio. kr. Heraf hid-
rører 4,5 mio. kr. fra den almindelige finanslovfinansierede virksomhed, mens den resterende del af 
resultatet vedrører indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter. 
 
Ved regnskabsårets begyndelse havde Det Kongelige Bibliotek et akkumuleret resultat til videre-
førsel på 12,5 mio. kr. Med årets resultat på 6,2 mio. kr. viderefører biblioteket knap 18,7 mio. kr. 
fra 2002 i akkumuleret overskud. Heraf vedrører 11,9 mio. kr. den almindelige virksomhed. Der er 
tale om midler, der er disponeret til bestemte formål og aktiviteter. 
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I 2002 er det altså lykkedes Det Kongelige Bibliotek at tilpasse udgiftsniveauet og realisere et øko-
nomisk overskud i forhold til bibliotekets bevilling. På baggrund af reduktionerne i bevillingen be-
tragter biblioteket dette som et tilfredsstillende resultat. 
  
1.3 Årets faglige resultat 
 
Som beskrevet i Det Kongelige Biblioteks virksomhedsregnskab 2001 indledtes der i efteråret 2000 
forhandlinger mellem biblioteket og Kulturministeriet om en ny resultatkontrakt til afløsning af 
resultatkontrakten for 1998 til 2001. 
 
Mod slutningen af 2002 besluttedes det imidlertid, at 2002 skulle være et kontraktløst år. Selv om 
der således ikke har været fastsat eksterne mål for biblioteket i en resultatkontrakt, har  bibliotekets 
virke været styret gennem en lang række interne mål med udgangspunkt i bibliotekets vision og 
hovedmålsætninger. 
 
Overordnet har biblioteket forberedt en gennemgribende omstrukturering af organisationen med 
henblik på implementering 1. januar 2003. Omstruktureringen har været styret af handlingsplaner 
med milepæle, der alle er realiseret. 
 
Herudover har biblioteket nået en lang række faglige resultater i 2002, der alle bidrager til realise-
ringen af bibliotekets vision og hovedmålsætninger, herunder 
 

• en stigning i publikumsbenyttelsen især i antallet af elektroniske udlån, 
• en udbygning af den digitale side af det hybride bibliotek gennem en række initiativer, her-

under lanceringen af det digitale Arkiv for Dansk Litteratur og Illustreret Tidende i digita-
liseret form, 

• en forskningspublicering af både kvantitativ og kvalitativ tilfredsstillende karakter, 
• gennemførelse af markante kulturaktiviteter, herunder udstillinger og foredrag i tilknytning 

til formidlingsprojektet Det Moderne Gennembrud. 
 
Sammen med organisationsændringen analyseres de 4 nævnte punkter nærmere i kapitlet om mål-
rapportering.  

 
1.4 Forventninger til fremtiden 
 
Efter at det besluttedes, at 2002 skulle være et kontraktløst år for Det Kongelige Bibliotek, har mi-
nisteriet og biblioteket forhandlet om en kontrakt for perioden 2003 til 2006.  
 
Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, og Det Kongelige Bibliotek står derfor fortsat uden resul-
tatkontrakt til regulering af rammerne for bibliotekets virke. I tilknytning til de hidtidige forhand-
linger har Det Kongelige Bibliotek bl.a. fået en merbevilling til bygningsvedligeholdelse på finans-
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loven, men herudover er de økonomiske konsekvenser for biblioteket af en resultatkontrakt i 2003 
og følgende år endnu ikke endeligt fastlagte. 
 
Biblioteket har derfor i sin planlægning for 2003 og årene derefter alene kunnet tage udgangspunkt 
i de økonomiske rammer, der fremgår af finansloven. 
 
Den vedtagne Finanslov for finansåret 2002 indebar stigende besparelser i 2003 til 2005. Målt i 
forhold til det bevillingsniveau, som Det Kongelige Bibliotek oprindeligt havde lagt sit 2002-bud-
get efter, reduceredes bevillingen med 5,5 mio. kr. (4,6 pct.) i 2003, 8,5 mio. kr. (6,5 pct.) i 2004 og 
12,3 mio. kr. (8,8 pct.) i 2005 (beløb i 2002-niveau). Hertil kommer reduktioner på Finanslov for 
finansåret 2003 i forbindelse med Kulturministeriets omprioriteringsbesparelse. Omprioriteringsbe-
sparelsen har yderligere reduceret Det Kongelige Biblioteks bevilling med 0,8 mio. kr. i hvert af 
årene 2003 til 2006.  
 
På 2003-finansloven har biblioteket dog samtidig fået den førnævnte varige, øremærkede merbevil-
ling til bygningsvedligeholdelse og endvidere en flerårig merbevilling til imødegåelse af prisstig-
ninger på bøger og tidsskrifter. Endelig har biblioteket fået en merbevilling for året 2003 i forbin-
delse med Kulturministeriets udmøntning af budgetmodellen på universitetsbiblioteksområdet. 
 
Som nævnt har Det Kongelige Bibliotek gennemført en omstrukturering af bibliotekets organisati-
on med virkning fra 1. januar 2003 med henblik på tilpasning af ydelser og aktiviteter til et reduce-
ret bevillingsniveau. Besparelserne og den nye organisation nødvendiggjorde, at stillinger svarende 
til 26,1 årsværk skulle nedlægges i årene 2002 og 2003. I 2002 blev der i alt afskediget 25 medar-
bejdere. Afskedigelserne berørte helt overvejende bibliotekets primære funktioner.  
 
I forhold til især institutioner med rent administrative opgaver er en meget stor del af Det Kongeli-
ge Biblioteks udgifter ”faste” følgeudgifter, der medgår til opbevaring og sikring af bibliotekets 
meget store samlinger. Den del af Det Kongelige Biblioteks opgaver, aktiviteter og forpligtelser, 
der kan røres i en besparelsessituation, er mindre end 50%. De besparelser, som biblioteket p.t. er 
underlagt, medfører derfor reduktioner på op til 20% af de fleste primære formål.  
 
Det Kongelige Biblioteks bevilling falder yderligere i 2004 og årene derefter, og der er behov for 
på ny at reducere antallet af finanslovfinansierede stillinger inden for rammerne af den nye organi-
sation. Det er udelukket, at denne tilpasning kan foretages uden yderligere afskedigelser.  
 
2. Målrapportering 
  
2.1 Oversigt over resultatmål 
 
Da Det Kongelige Bibliotek ikke har haft en resultatkontrakt for 2002, har biblioteket ikke eksterne 
mål at afrapportere på i regnskabsåret. Biblioteket har i stedet valgt at tage udgangspunkt i de mål-
sætninger, der fremgår af budgettallene for 2002 i bibliotekets virksomhedsregnskab for 2001. 
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Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Målopfyldelsen er i tabellen angivet i procent i kvartiler, 
dvs. 0, 25, 50, 75 eller 100.  
 
Tabel 2. Målsætninger for Det Kongelige Bibliotek i 2002 
 

Målopfyldelse Indsatsområde/ 
Hovedformål 

Resultatmål Frist 
Resultat % 

Nationalbiblioteks-
funktionen (sam-
lingsopbygning) 
 

Der anvendes 5,7 
mio. kr. til materiale-
anskaffelser på NB-
området. 

2002 Der er brugt i alt 4.389.221 kr. 
Biblioteket har som følge af de 
sent udmeldte besparelser på FL 
02 måttet reducere årets udgifter 
til materialeanskaffelser. Målet 
er delvist opfyldt. 

100 

Nationalbiblioteks-
funktionen (sam-
lingsopbygning) 
 

Årets erhvervelser af 
fysiske enheder 
(konventionelle ma-
terialer) er på 
272.000. 

2002 Målet er mere end opfyldt. 100 

Nationalbiblioteks-
funktionen (sam-
lingsopbygning) 
 

Årets erhvervelser af 
elektroniske enheder 
(elektroniske net-
publikationer) er på 
6.500. 

2002 Målet er mere end opfyldt. 100 

Nationalbiblioteks-
funktionen (sam-
lingsopbygning) 
 

Bruttoudgift til ind-
lemmelse af 
konventionelle 
materialer må ikke 
overstige 69 kr. pr. 
enhed. 

2002 Målet er mere end opfyldt. 100 

Nationalbiblioteks-
funktionen (tilgæn-
geliggørelse) 

Antallet af poster 
indlagt i REX over-
stiger 90.000. 

2002 Der var færre poster end skøn-
net. De 88.320 poster, som op-
gaven omfattede, er indlagt. Må-
let er opfyldt. 

100 

Nationalbiblioteks-
funktionen (beva-
ring) 

Bevaringsafdelingen 
har behandlet mere 
end 8.850 enheder 
for Nationalbibliote-
ket. 

2002 Målet er mere end opfyldt.  100 

Nationalbiblioteks-
funktionen (doku-
mentlevering) 

97% af de bestilte 
dokumenter skal væ-
re fremme ved låner-
ne i overensstemmel-
se med de af biblio-
teket annoncerede 
leveringstider. 

2002 Målet er mere end opfyldt. 100 
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Universitetsbiblio-
teksfunktionen 
(samlingsopbyg-
ning) 

Der anvendes 12,9 
mio. kr. til materiale-
anskaffelser på UB-
området. 

2002 Der er brugt 11.452.476 kr. 
Biblioteket har som følge af de 
sent udmeldte besparelser på FL 
02 måttet reducere årets udgifter 
til materialeanskaffelser. 
Alligevel har biblioteket anvendt 
i alt 89% af det oprindelige 
materialeanskaffelsesbudget, så 
målet er næsten opfyldt. 

100 

Universitetsbiblio-
teksfunktionen 
(samlingsopbyg-
ning) 

Årets erhvervelser af 
bøger og tidsskrifter,  
fysiske enheder 
(konventionelle ma-
terialer) er på 24.000. 

2002 Årets erhvervelser af bøger og 
tidsskrifter, fysiske enheder 
(konventionelt materiale) er på 
17.695 enheder. Reduktionen 
skyldes budgetreduktion i 2002 
samt effekten af flere års reduk-
tion af tidsskriftsholdet (74% 
målopfyldelse). 
. 

75 

Universitetsbiblio-
teksfunktionen 
(samlingsopbyg-
ning) 

Årets erhvervelser af 
nye elektroniske 
netressourcer (vær-
ker) overstiger 225. 

2002 Målet er mere end opfyldt. 100 

Universitetsbiblio-
teksfunktionen 
(samlingsopbyg-
ning) 

Udgift pr. elektronisk 
netressource må ikke 
overstige 437 kr. pr. 
enhed 

2002 Målet er mere end opfyldt. 100 

Universitetsbiblio-
teksfunktionen (til-
gængeliggørelse)  

Antallet af poster 
korrekturlæste og 
indlagt i REX er på 
mindst 60.000 

2002 Antallet af korrekturlæste poster, 
der udgør 95 % af opgaven, er 
på 59.139. Antallet af poster ind-
lagt i REX, der udgør den reste-
rende del af opgaven, er på 
19.146. Målet er stort set op-
fyldt.  

100 

Universitetsbiblio-
teksfunktionen (til-
gængeliggørelse) 

Antallet  af indtaste-
de poster, der endnu 
ikke er korrekturlæ-
ste og indlagt i REX, 
overstiger 99.000 

2002 Målet er mere end opfyldt.  100 

Universitetsbiblio-
teksfunktionen (do-
kumentlevering) 

97% af de bestilte 
dokumenter skal væ-
re fremme ved låner-
ne i overensstemmel-
se med de af biblio-
teket annoncerede 
leveringstider. 

2002 Målet er mere end opfyldt.  100 
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Universitetsbiblio-
teksfunktionen 

Prisen pr. katalogise-
ret post for institut-
biblioteker ved Kø-
benhavns Universitet 
må ikke overstige 64 
kr. 

2002 Målet er mere end opfyldt. 100 

Publikumsbenyttel-
se 

Mål for ugentlig åb-
ningstid:  
Slotsholmen: 64 ti-
mer 
Amager: 45 timer 
Fiolstræde: 45 timer 

2002 Opfyldt. 100 

Publikumsbenyttel-
se 

Antal besøgende på 
betjeningsstederne 
forventes at være 
765.000 

2002 Målet er mere end opfyldt. 100 

Publikumsbenyttel-
se 

Antal besøgende på 
www forventes at 
være 2.000.000 i 
2002 mod 1.794.000 
i 2001 

2002 Målet er mere end opfyldt. 100 

Publikumsbenyttel-
se 

Samlet antal udlån 
forventes at være 
1.725.000 i 2002 
mod 1.407.000 i 
2001 

2002 Målet er mere end opfyldt. 100 

Publikumsbenyttel-
se 

Udgiften pr. udlån 
forventes at falde til 
15 kr. I 2002 mod 18 
kr. i 2001.  

2002 Målet er mere end opfyldt. 100 

Forskning Antallet af danske og 
udenlandske viden-
skabelige publikatio-
ner forventes at blive 
mindst 80 

2002 Målet er mere end opfyldt. 100 

Forskning Antallet af forsker-
bedømmelser forven-
tes at blive 3 

2002 Målet er opfyldt. 100 

Kulturaktiviteter Antallet af udstillin-
ger forventes at blive 
10 

2002 Målet er stort set opfyldt. Der 
blev gennemført 9 udstillinger, 
mens 1 blev udsat på grund af 
besparelser. 

100 

Kulturaktiviteter Antallet af udstil-
lingsgæster forventes 
at blive 20.000 

2002 Målet er stort set opfyldt. Antal-
let af gæster blev 19.284.  

100 

Kulturaktiviteter Antallet af koncerter 
forventes at blive 53 

2002 Målet er mere end opfyldt. 100 
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Kulturaktiviteter Antallet af besøgende 
i Diamanten forven-
tes at blive 400.000 

2002 Målet er mere end opfyldt. 100 

 
2.2 Analyse af strategisk væsentlige udvalgte resultatmål 
 
Det Kongelige Bibliotek har i det følgende udvalgt 5 emner af strategisk betydning i 2002 til nær-
mere analyse.  
 
2.2.1. Ny organisation på Det Kongelige Bibliotek  
 
Det Kongelige Bibliotek har i lyset af de forsatte nedskæringer i de økonomiske rammer valgt at 
tilrettelægge de nødvendige omlægninger proaktivt for derved at skabe manøvrerum for omlægning 
af bibliotekets opgaveløsninger og tilpasning af organisationen, så der gennemføres en prioritering 
og tilpasning af bibliotekets opgaveløsninger og organisation til de økonomiske rammer. Dermed 
frigøres også ressourcer til at varetage de fremadrettede aktiviteter, som er en forudsætning for, at 
biblioteket kan løse sine prioriterede opgaver på et tidssvarende niveau.  
 
Det Kongelige Biblioteks principper for den kombinerede organisationsændring og besparelse kan 
resumeres i 3 punkter: 
 

1. Det Kongelige Biblioteks hovedydelser, set fra brugerside, er søgt opretholdt i videst mu-
ligt omfang, men indebærer at antallet af betjeningsfunktioner reduceres, idet udlåns- og 
informationsskranker er sammenlagt, og betjeningskapaciteten reduceret, ligesom den in-
dividuelle, specialiserede vejledning er blevet reduceret. Selve åbningstiderne er opret-
holdt, og der er fortsat personlig betjening på læsesale, centre og i udlån. Målet er gennem 
omlægningerne at kunne varetage publikumsbetjeningen med væsentligt lavere omkostnin-
ger. 
 

2. Biblioteket .har for at opnå de nødvendige rationaliseringer fremskyndet udnyttelsen af de 
rationaliseringsmuligheder, der kan hentes gennem udbygningen af den digitale side af det 
hybride bibliotek med øget  e-benyttelse, e-services og selvbetjening med deraf fremskyn-
det omlægning fra traditionelle, fysiske opgaver og ydelser til elektronisk baserede ydelser 
og forvaltning. De traditionelle valgmuligheder for brugeren indskrænkes hermed, og nog-
le ydelser er helt ophørt. 

 
3. De organisatoriske omlægninger, der er gennemført, skal forenkle organisationen, reducere 

omkostningerne og fremme fokuseringen på færre opgaver i de enheder, der løser deres op-
gaver for hele biblioteket. Derfor er den organisatoriske opdeling i national- og universi-
tetsbiblioteksfunktioner ophævet, og hvor det er relevant og rationelt er der etableret yder-
ligere tværgående enheder på tværs af hovedformål. 

 
2.2.2. Publikumsbenyttelsen af Det Kongelige Bibliotek   
 
Det er et af Det Kongelige Biblioteks overordnede mål, at der skal ske en stigende benyttelse af 
bibliotekets samlinger og faciliteter, men at der samtidig skal ske et skifte, således at den største 
stigning i benyttelsen sker for de elektroniske udlån. 
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Overordnet set er der begyndt at ske det forventede skifte til benyttelse af materialer i elektronisk 
form, men bag dette gemmer sig også nye lånervaner. Antallet af fysiske hjemlån er faldet, og det 
samme gælder læsesalslån. Til gengæld opgør biblioteket efter en omlægning af forskningsbiblio-
teksstatistikken nu alle fotokopier, som erstatter udlån, i alt 93.647. En af faciliteterne i online-sy-
stemet er, at lånerne selv kan forny bøger, hvor lånetiden er udløbet. Erfaringerne hermed er særde-
les gode, idet der sikres hurtigere cirkulation af efterspurgte bøger, samtidig med at lånerne selv 
kan forny bøger, som ikke efterspørges af andre. 609.489 gange har lånerne selv været inde i bibli-
otekssystemet og forny lån. Dette tal indgår i det samlede udlån. 
 
De elektroniske udlån er steget. De fordeler sig på elektroniske licensbelagte ressourcer, som er 
blevet stærkt udbygget i 2000, bl.a. gennem bevillinger fra Danmarks Elektroniske Forskningsbib-
liotek (DEF). Desuden er de elektroniske udlån baseret på elektroniske samlinger, der er produceret 
af biblioteket selv, jf. næste afsnit. I efteråret 2002 etableredes en ny facilitet Fjernbenyttelse af  
elektroniske ressourcer, som gør det muligt for studerende og institutansatte ved Københavns Uni-
versitet at få adgang til de elektroniske ressourcer fra egen pc.  
 
Tallet for besøgende ved bibliotekets 3 betjeningssteder i København har samlet set været stigende. 
Stigningen er sket i Fiolstræde og på Slotsholmen, hvorimod der har været et mindre fald på Ama-
ger. Besøgene i læsesalene har også været stigende. Det gælder især, at studerende udnytter studie-
faciliteterne på Læsesal Øst og Læsesal Nord. På forskerlæsesalen, Læsesal Vest, er besøgstallet 
uændret. 
 
Endelig skal nævnes, at bibliotekets web, www.kb.dk, er blevet udbygget med henblik på, at det kan 
blive hovedindgangsstedet til vejledning i benyttelsen af biblioteket. Antal besøgende har været sti-
gende i 2002. 
 
Disse væsentlige stigninger i udlånet har alene kunnet håndteres ved udnyttelse af elektroniske 
hjælpemidler så som udvidet lånerselvbetjening og anvendelse af elektroniske meddelelser til lå-
nerne om udløb af lånetid og om bøger til afhentning. 
  
Der er fastlagt måltal for publikumsbenyttelsen i form af mål for besøg på betjeningsstederne, be-
søg på web og for antallet af udlån. Mål- og resultatopfyldelsen for disse områder er: Besøg på 
betjeningsstederne, Mål: 765.000, Resultat: 801.464. Gæster på web, Mål: 2.000.000, Resultat: 
2.260.432. Hvad angår mål- og resultatopfyldelsen for udlånet, fordeler det sig på flere kategori-
er. Samlet udlån, Mål: 1.725.000, Resultat: 1.964.855. Heraf elektroniske lån: Mål: 825.000, Re-
sultat: 663.752.  
 
2.2.3. Digitalisering af bibliotekets samlinger 
 
Det Kongelige Bibliotek har det som strategisk mål for digitaliseringen af sine samlinger, at biblio-
teket skal give en forbedret adgang til den nationale kulturarv ved at stille autentiske digitale udga-
ver af væsentlige nationale værker til rådighed over nettet for forskning, uddannelse og alle alment 
interesserede i Danmark og udlandet.  
 



 

Side 10

I 2002 nåede biblioteket to milepæle i sit arbejde med at gøre dele af den skrevne danske kulturarv 
tilgængelig i digital form på nettet via bibliotekets webservere: Arkiv for Dansk Litteratur (ADL) 
og Illustreret Tidende. Begge værker er så indholdsmæssigt omfattende, at biblioteket har valgt at 
gøre dem tilgængelige både via bibliotekets generelle indgang til elektroniske værker (ELEKTRA 
på www.kb.dk) og gennem selvstændige web-sites (www.adl.dk og www.illustrerettidende.dk). 
 
Arkiv for Dansk Litteratur er på ca. 150.000 sider og dækker i alt 70 forfatterskaber helt eller del-
vist. Der er tale om et udvalg af centrale danske forfatterskaber fra 1100-tallet til 1931. Den faglige 
tilrettelæggelse er sket i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Indholdet af 
ADL er desuden afgrænset af ophavsrettigheder, der som hovedregel gælder indtil 70 år efter for-
fatterens død. Det er målet at udbygge ADL indholdsmæssigt i takt med, at værkerne ikke længere 
er underkastet ophavsret.  
 
ADL opfylder en flerhed af Det Kongelige Biblioteks formål. Der stilles såvel forsknings- og stu-
dieredskaber til rådighed i digital form for forskere og studerende, og der stilles autentiske forfat-
terskaber gratis og direkte til rådighed for alle interesserede med netadgang.  
 
Illustreret Tidende, som udkom i perioden 1859-1924, var et familieugeblad, der i tekst og billeder 
dækkede alle sider af sin samtids begivenheder og forhold. Det udgør dermed en enestående doku-
mentation af, hvordan man opfattede og beskrev disse begivenheder i samtiden. Værket omfatter 
ca. 55.000 flerspaltede sider i folioformat med ca. 35.000 billeder.  
 
Både Arkiv for Dansk Litteratur og Illustreret Tidende opfylder nationalbiblioteksopgaven og bi-
drager til opfyldelsen af opgaven som universitetsbibliotek på den digitale informationsformidlings 
præmisser.  
 
De to projekter er for størstedelens vedkommende finansieret gennem DEF-bevillinger, der ophører 
ved projekternes afslutning. Bevillingerne til projekterne, der blev vurderet af en engelsk evaluator 
i forbindelse med ansøgningerne, er givet på baggrund af bibliotekets faglige og teknologiske kom-
petence på området. 
 
Det Kongelige Bibliotek har yderligere modtaget 2,0 mio. kr. i 2002 til digitalisering af faglitteratur 
i forbindelse med udmøntningen af det såkaldte UMTS-provenu.  
 
2.2.4 Forskning og forskningsformidling på Det Kongelige Bibliotek 
 
Som forskningsinstitution har Det Kongelige Bibliotek til opgave at drive relevant forskning og 
forskningsformidling inden for bibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger. Forskningen har 
som strategisk sigte at udnytte samlingerne gennem bibliotekets særlige kompetence, formidlingen 
at understøtte og lette adgangen til disse for forskere, studerende og kulturbrugere, og begge desu-
den i bredere forstand at formidle ny viden, særlig indsigt og kulturelle oplevelser og at sikre ny 
tilgang af relevant og værdifuldt forskningsmateriale i fremtiden.  
 
Den hidtidige forskningsplan for 1998-2001 udløb ved årets begyndelse, og arbejdet med en ny har 
været til drøftelse i Det Kongelige Biblioteks rådgivende, eksterne Forskningsudvalg, ligesom der 
er opstillet rammer herfor i direktørens resultatkontrakt for 2003. Den ny forskningsplan skal om-
fatte årene 2003-2007 og forventes færdiggjort medio 2003. 
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2002 var et endog usædvanligt produktivt og resultatrigt år, der så færdiggørelsen og publiceringen 
af både store forskningsprojekter og langvarige formidlingsprojekter og igangsætningen af nye, 
finansieret af både egne og eksterne fondsmidler. De centrale, prioriterede indsatsområder er bl.a. 
kultur-, politisk og samtidshistorie, musikvidenskab, litteraturhistorie og orientalistik. Inden for det 
historiske område er færdiggjort og publiceret to store studier over hovedkilden til Inkaernes og 
den spanske kolonisation af Sydamerikas historie, den definitive bibliografi over litteratur og kil-
demateriale og et stort, forskningsbaseret realleksikon til besættelsestidens historie 1940-45, en stor 
monografi om dansk nazisme siden 1930 og bind 2 af den store biografi af politikeren Jens Otto 
Krag. Inden for det musikvidenskabelige område er der udgivet 5 bind af den internationale Carl 
Nielsen Udgave, nemlig operaen Saul og David i 2 bind, Aladdin-Suiten som orkestersuite, de 3 
store kantater, de 3 koncerter for violin, fløjte og klarinet, hvorved Udgaven nu er mere end halv-
vejs på 8 år; hertil kommer Niels W. Gades Ossian-ouverture og første bind af en ny, international 
J.P.E. Hartmann Udgave i mindst 15 bind, nemlig hans 1. symfoni, samt 4. bind af den store kul-
tur- og musikhistoriske kildeudgave om Hartmann og hans kreds i det 19. århundrede samt en stor 
monografi i to bind om Københavns koncertlivs historie i første tredjedel af det 20. Inden for det 
litteraturhistoriske områder er publiceret en brevbiografi af H.C. Andersen på hjemmesiden/inter-
nettet, facsimile-kildeudgaver af en af hans billedbøger samt andre originale manuskripter og ældre 
tryk m.v. Inden for fotohistorien er publiceret en forskningsbaseret katalog om fotografiets forhold 
til malerkunsten i det 19. århundrede. Endelig er bind 5:2 i bibliotekets store, internationale kata-
logserie over orientalske manuskripter i Danmark udkommet, in casu arabiske manuskripter. 
 
I rapportåret påbegyndtes som større projekter en international udgave af Carl Nielsens brevveks-
ling i 10 bind, en fortsættelse af besættelsestidsleksikonet på det biografiske område, en videnska-
belig internetudgave af Jyske Lov ud fra håndskriftet C 37, en udgave i 4 bind af trafikminister 
Gunnar Larsens dagbøger 1941-43 og en udgave i 2 bind af komponisten N.W. Gades brevveks-
ling. 
 
Da både projekter og eksterne bevillinger ifølge sagens natur er tidsbegrænsede, kan dette niveau 
ikke forventes at kunne opretholdes, herunder som følge af reduktionerne i institutionens personale 
og driftsmidler i de kommende år. 
 
2.2.5. Det Moderne Gennembrud 
 
Det indgår som et af biblioteket strategiske mål at formidle viden og oplevelser om den del af kul-
turarven, som biblioteket har ansvaret for. Det skal ske gennem udstillinger, arrangementer, fore-
drag, rundvisninger, koncerter m.m. 
 
Netværket Golden Days in Copenhagen havde i 2002 Det Moderne Gennembrud, 1870 – 1900, 
som fællestema for sine aktiviteter i september.  
 
Som led heri gennemførte Det Kongelige Bibliotek i hele efteråret 2 store fysiske udstillinger, 1 
web-udstilling samt 30 foredrag, paneldiskussioner, seminarer og musik- og teaterarrangementer. 
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De forskellige aktiviteter var koordinerede for derved at skabe mere opmærksomhed om bibliote-
kets kulturformidlende arrangementer. 
 
Udstillingen Udlængsler –  da Danmark erobrede virkeligheden var en stor tematiseret udstilling af 
periodens vigtigste begivenheder og aktører. Det Nationale Fotomuseum arrangerede udstillingen 
Verden set på ny, som belyste vekselvirkningerne mellem fotografiet og malerkunsten i Danmark i 
perioden 1840-1900.  
 
Ud over de fysiske udstillinger udarbejdedes en endnu større web-udstilling, som fik navnet Georg 
Brandes’ skrivebord/Brandes Studio. Denne udstilling er tilgængelig også efter de fysiske udstil-
lingers ophør.  
 
De 30 arrangementer, som knyttede sig til udstillingens temaer, søgte ud fra en række forskellige 
vinkler at perspektivere Det moderne gennembrud internationalt, kulturelt, politisk, socialt, natur-
videnskabeligt, mediemæssigt og kunstnerisk.  
 
Med hensyn til besøgende var de generelle mål for 2002 at fastholde tallet for antal udstillingsgæ-
ster samt gøre en indsats for at øge antallet af koncertgæster og antallet af gæster til arrangementer. 
Mål- og resultatopfyldelsen for de tre områder er: Antal udstillingsgæster, Mål: 20.000, Resultat: 
19.824. Antal koncertgæster: Mål: 4.700, Resultat: 8.290. Antal gæster til arrangementer, Mål: 
1.500, Resultat: 6.649.  
 
Mål for udstillingsgæster er næsten nået. De to andre mål er mere end opfyldt. For så vidt angår ar-
rangementer, har det vist sig, at der var stor interesse for arrangementer, som var knyttet til traditio-
nel udstillingsaktivitet. 
 
3. Regnskab 
 
Det Kongelige Bibliotek er en statsinstitution med en driftsbevilling på finansloven (§ 21.31.11). 
Institutionens hovedkonto omfatter almindelig virksomhed (underkonto 10), indtægtsdækket virk-
somhed (underkonto 90), tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) og andre til-
skudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97). I dette kapitel belyses bibliotekets finansielle situati-
on i 2002 ud fra forskellige vinkler.  
 
3.1 Driftsregnskabet 
 
Tabel 3 viser Det Kongelige Biblioteks samlede driftsregnskab. 
 
Driftsregnskab, 2002     Tabel 3
      
Løbende priser 2001 2002  2003 
1000 kr. Regnskab Budget Regnskab Difference Budget 
Udgifter 191.072 170.700 188.977 -18.277 170.200
Indtægter 23.386 8.200 32.681 -24.481 8.200
Resultat, brutto 167.686 162.500 156.296 6.204 162.000
Bevilling (nettotal) 163.600 162.500 162.500 - 162.000
Resultat, netto 4.086 0 -6.204 - 0
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Som det fremgår af tabellen, har det Det Kongelige Bibliotek haft et mindreforbrug på i alt 6,2 mio. 
kr. i forhold til budgettet, der svarer til bibliotekets bevilling på årets finanslov og tillægsbevillings-
lov. Det samlede resultat på 6,2 mio. kr. er sammensat af et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. på al-
mindelig virksomhed, mens det resterende mindreforbrug hidrører fra indtægtsdækket virksomhed, 
tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.  
 
Gennem besparelser på udvalgte områder og en generelt stram udgiftsstyring er det således lykke-
des det Det Kongelige Bibliotek at undgå underskud i 2002 til trods for reduktionerne i bibliotekets 
bevilling. Biblioteket betragter på den baggrund årets resultat som tilfredsstillende. 
 
Tabel 4 viser årets regnskabsresultat fordelt på Det Kongelige Biblioteks hovedformål. 
 
Oversigt over hovedformål, 2002  Tabel 4
    
Mio. kr. Indtægter Udgifter Resultat 
Nationalbiblioteksfunktionen 11,2 58,2 -47,1
Universitetsbiblioteksfunktionen 1,7 43,6 -41,9
Forskning 7,0 8,9 -1,9
Kulturaktiviteter 5,0 11,4 -6,4
Generel ledelse og administration 4,0 16,6 -12,6
Hjælpefunktioner 3,7 50,2 -46,4
I alt 32,7 189,0 -156,3
Bevilling (nettotal)     162,5
Resultat, netto     6,2
 
Som det fremgår af tabellen, er nationalbiblioteksfunktionen i lighed med tidligere år Det Kongeli-
ge Biblioteks største aktivitetsområde. Ses der på de sekundære udgiftsområder, kan man bemærke, 
at generel ledelse og administration (GLA) udgør 8,8% af de samlede udgifter i 2002. Dette er lidt 
mindre end i 2001, hvor GLA-procenten var 9,1. 
 
3.2 Bevillingsafregningen 
 
Tabel 5 viser Det Kongelige Biblioteks bevillingsafregning for 2002. 
 
Bevillingsafregning (oversigt), 2002    Tabel 5
      

1000 kr. Bevilling Regnskab
Årets 

overskud

Disposition, 
oversk. der 
bortfalder

Akkumuleret 
oversk. til 

videreførsel 
Driftsbevilling      
Lønsum 112.900 106.638 - 0 11.880
Øvrig drift 49.600 49.658 - 0 6.779
I alt 162.500 156.296 6.204 0 18.660
Anlægsbevilling      
Udgifter 4.100 6.057 - 0 0
Indtægter 2.000 0 - 0 0
I alt 2.100 6.057 -1.957 0 132.119



 

Side 14

 
Det Kongelige Bibliotek havde ved regnskabsårets begyndelse et akkumuleret overskud på 12,5 
mio. kr. på bibliotekets driftsbevilling (§ 21.31.11). Som det fremgår af tabel 5, er der ved udgan-
gen af 2002 et akkumuleret overskud til videreførsel på 18,7 mio. kr.  
 
I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2002 har biblioteket konstateret, at videreførselsbelø-
bet vedrørende tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed er 101.127 kr. for højt. Fejlen er opstået i 
2000 i forbindelse med lukningen af 2 projekter i regnskabet. Biblioteket vil søge fejlen rettet ved 
en primokorrektion til regnskabet for 2003. 

Det akkumulerede overskud på bibliotekets andel af Kulturministeriets anlægsprogram (§ 
21.31.71), der primo 2002 var på 134,1 mio. kr., er ved årets udgang på 132,1 mio. kr. Ved Akt 179 
af 31. maj 2002 blev bevillingen til istandsættelse af Galejhuset på Det Kongelige Bibliotek til brug 
for etableringen af Dansk Jødisk Museum (DJM) forhøjet fra 9,0 mio. kr. til 11,0 mio. kr. Merud-
giften ud over de 9,0 mio. kr., dvs. 2,0 mio. kr., skulle modsvares af et tilskud fra Fonden for 
Dansk Jødisk Museum.  
 
I foråret 2002 aftalte Kulturministeriet med fonden, at tilskuddet blev deponeret på en konto hos 
fondens advokat. Tilskuddet vedrører især arbejder, som skal foretages i den sidste del af byggepe-
rioden, som forventningsvist er 2003. På den baggrund kan det i forbindelse med Det Kongelige 
Biblioteks årsrapport 2002 konstateres, at tilskuddet ikke er regnskabsført. Når byggeprojektet er 
afsluttet, vil fonden indbetale det resterende beløb til Det Kongelige Bibliotek inden for den oven-
nævnte ramme af 2,0 mio. kr. 
 
Tabel 6 viser udviklingen i det akkumulerede resultat i perioden 1999 – 2002. 
 
Akkumuleret resultat, 2002     Tabel 6
      

Løbende priser, 1000 kr. 
Ultimo 
1999 

Ultimo 
2000 

Ultimo 
2001 

Årets re-
sultat 

Ultimo 
2002 

Hovedkonto 21.31.11. 4.324 16.542 12.456 6.204 18.660
Hovedkonto 21.31.71. 48.603 85.607 134.076 1.957 132.119
 
 
Overskuddet på driftsbevillingen på 18,7 mio. kr. i 2002 er specificeret på underkontoniveau i tabel 
7. 
 
Akkumuleret overskud 2002 Tabel 7
Oversigt  
  Overskud
1000 kr. 2002 
10. Ordinær virksomhed 11.880
90. Indtægtsdækket virksomhed 774
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 3.397
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 2.608
I alt        18.660 
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Som det fremgår, er det akkumulerede resultat vedrørende den ordinære virksomhed på 11,9 mio. 
kr. Denne opsparing knytter sig specifikt til bestemte formål og aktiviteter, der for størstedelens 
vedkommende påregnes gennemført i 2003.  
 
Det drejer sig om 

• 2,8 mio. kr. til bygningsdrift og -vedligeholdelse, hvoraf halvdelen stammer fra en tillægs-
bevilling på TB 2002 til dette formål, 

• 2,0 mio. kr. til digitalisering af bibliotekets samlinger, som Det Kongelige Bibliotek mod-
tog på TB 2002 fra provenuet ved salget af 3. generations mobillicenser, 

• 1,4 mio. kr. til materialeanskaffelser, 
• 1,3 mio. kr. til IT-projekter, 
• 1,0 mio. kr. til forskellige forskningsprojekter, 
• 0,5 mio. kr. til personaleudvikling, 
• 1,9 mio. kr. til øvrige afdelingsspecifikke opgaver og  
• 0,6 mio. kr. til øvrige projekter. 

 
 
3.3 Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter 
 
Indtægtsdækket virksomhed 
 
Det akkumulerede resultat for Det Kongelige Biblioteks ordninger under indtægtsdækket virksom-
hed fremgår af tabel 8.  
 
Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed Tabel 8
     
Løbende priser, 1000 kr. 1999 2000 2001 2002 
Sylvest Jensens Luftfoto 131 203 346 378
Kort- og Billedafdelingen 19 51 0 3
Musikafdelingen 0 56 0 0
Fotografisk Atelier 432 327 319 145
Bevaringsafdelingen 87 21 105 105
Administrationsafdelingen 244 393 263 58
Driftsafdelingen 27 20 15 8
Den Jyske Historiker 24 62 67 77
I alt 964 1.133 1.115 774
 
Som det fremgår af tabellen, har alle områder et positivt akkumuleret resultat ved udgangen af 
regnskabsåret 2002. Dette anser biblioteket for tilfredsstillende. 
 
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
 
Det Kongelige Bibliotek havde i 2002 mere end 20 aktive projekter under tilskudsfinansieret forsk-
ningsvirksomhed. Årets indtægter var på godt 7,5 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mere end det hid-
til bedste år for biblioteket. Udgifterne i 2002 var på 6,2 mio. kr., så årets overskud blev 1,3 mio. 
kr.  
 



 

Side 16

Tabel 9 viser overskuddet ved bibliotekets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed specificeret 
på enkeltprojekter. 
 
Tilskudsfinansieret forskning Tabel 9
Oversigt  
  Til videreførsel
1000 kr. ultimo 2002 
Nationalbibliotek, Bhutan, fase 2 1.126
Carl Nielsen Udgaven 797
EU-projekt om pergamentbeva-
ring 124
Gæld, bistand og udv. 86
Øvrige forskningspublikationer 60
Karl Larsen og hans tid 17
Hartmann Symfoni nr. 2 1
Overhead -17
Carl Nielsens liv -54
Dansk økonomisk litteratur -55
Katalog Arabiske håndskrifter -72
Nationalbibliotek, Bhutan, fase 1 -711
I alt          1.301
 
De største tilskud er som de foregående år modtaget til Carl Nielsen Udgaven og til Det Kongelige 
Biblioteks rådgivningsopgave for Nationalbiblioteket i Bhutan. Som det i øvrigt fremgår af tabel-
len, udviser 5 aktiviteter et merforbrug i 2002. Dette merforbrug er finansieret af indtægter fra tid-
ligere år. 
 
Som følge af de statslige regler for periodisering af indtægter går en række af bibliotekets tilskuds-
finansierede forskningsprojekter resultatmæssigt i 0, dvs. årets indtægter modsvarer årets udgifter. 
Det drejer sig dels om projekter, der finansieres af private midler, dels om statsligt finansierede 
efterbetalte projekter. Disse projekter er ikke medtaget i tabellen. 
 
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 
 
Det Kongelige Bibliotek havde i 2002 mere end 30 aktive projekter under andre tilskuds-
finansierede aktiviteter. Årets indtægter var på knap 7,1 mio. kr., hvilket er mere end en fordobling 
i forhold til indtægtsniveauet i de 3 foregående år. De største indtægter er knyttet til projekter, som 
Det Kongelige Bibliotek udfører med tilskud fra DEF. Det drejer sig om Arkiv for Dansk Littera-
tur, Illustreret Tidende Online og E-tidsskrifter. 
 
De samlede udgifter ved andre tilskudsfinansierede aktiviteter var på 6,4 mio. kr. i 2002. Årets 
overskud til videreførsel blev herefter 0,7 mio. kr.  
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I tabel 10 er der redegjort for overskuddet ved årets projekter. 
 
Andre tilskudsfinansierede aktivite-
ter Tabel 10
Oversigt  
  Til videreførsel
1000 kr.  ultimo 2002 
E-tidsskrifter (DEF) 887
Arkiv for Dansk Litteratur (DEF) 119
Kulturnet Danmark-serverdrift 92
Illustreret Tidende Online 76
Overhead til Det Kongelige Bibliotek  74
Erhvervelse af Middelalderskrifter 59
KUM-tilskud, handicapforanstaltninger 45
WEB-arkivering – et pilotforsøg (DEF) 44
DEF Fagportalredaktør 16
Tilskud til handicapforanstaltninger -49
Småtryksudstilling -50
Arkiv f. Dansk Litt. (Kulturnet DK) -84
Nordic Web Archive -533
I alt 697
 
Som følge af de statslige regler for periodisering af indtægter, går den overvejende del af bibliote-
kets tilskudsfinansierede aktiviteter resultatmæssigt i 0. Disse aktiviteter er udeladt af tabellen. 
Som det i øvrigt fremgår af tabellen, udviser 4 projekter et merforbrug. Dette merforbrug finansie-
res af videreførte indtægter fra tidligere år. 
 
3.4 Anlægsregnskab 
 
Tabel 11 indeholder en oversigt over igangværende anlægsprojekter ved Det Kongelige Bibliotek. 
Som det fremgår af oversigten havde biblioteket 3 igangværende anlægsprojekter, og der blev af-
holdt 6,1 mio. kr. i anlægsudgifter i 2002.  
 
Oversigt over igangværende anlægsprojekter (mio. kr.) Tabel 11

Under- Projekt Bygge- Forventet Årets Forventet
konto start afslut. udgift totaludgift

tidspunkt

21. Universitetsbibliotek og magasiner, 2. Etape 1996 2005 0 158.300
22. Etablering af magasinplads 2003 2006 0 1.700
36. Galejhuset 2002 2003 4.710 11.000
55. Udbygning mod havnefronten (voldgiftssager) 1993 2000 1.348

I alt 6.058 171.000

Note: Specifikationen er udgiftsbaseret ekskl. moms.
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3.5 Personale 
 
Tabel 12 viser Det Kongelige Biblioteks årsværksforbrug i 2002 fordelt på fagligt personale og 
teknisk/administrativt personale. 
 
Personale     Tabel 12 
      
  Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget 
Årsværk 1999 2000 2001 2002 2003 
Fagligt personale 288 222 
Teknisk/administrativt personale 84 65 
I alt 372 287 
 
Som det fremgår af tabellen, har Det Kongelige Bibliotek anvendt i alt 372 årsværk i 2002. Heraf 
var ca. 296 årsværk finansieret via bibliotekets finanslovbevilling, mens resten var finansieret via 
indtægter, tilskud og refusioner. Bibliotekets finanslovbevilling for 2003 kan finansiere 274 års-
værk. Hertil kommer 13 årsværk fra indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter 
eller i alt 287 årsværk. Dette tal er eksklusiv årsværk finansieret af refusioner og øvrige indtægter, 
som biblioteket måtte optjene i løbet af 2003.  
 
Tabel 13 viser til- og afgang af medarbejdere ved Det Kongelige Bibliotek. 
 
Tilgang og afgang af medarbejdere   Tabel  13
     
  Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab
Medarbejdere 1999 2000 2001 2002 
Tilgang 92 55 64 51
Afgang 74 72 60 100
 
Som det fremgår at tabellen, har der været en stigning i afgangen blandt medarbejderne i 2002 i 
forhold til niveauet i tidligere år. Stigningen kan i alt væsentligt henføres til afskedigelserne i 2002 
i forbindelse med reduktionen af bibliotekets driftsbevilling på finansloven. 
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4. Påtegning 
 
 
 
København, den   . april 2003 
 
For Det Kongelige Bibliotek: 
 
 
_______________________________ 
Erland Kolding Nielsen 
Direktør 
 
Kulturministeriet godkender herved Det Kongelige Biblioteks årsrapport for perioden 1. januar til 
31. december 2002. 
 
Årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens økonomiske og faglige resultater, jf. § 41 i 
Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (regnskabsbekendtgørelsen) samt Akt 
63 11/12 2002. For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, 
opfylder årsrapporten kravene i regnskabsbekendtgørelsens § 39. 
 
København, den    . april 2003 
 
 
________________________________ 
Karoline Prien Kjeldsen 
Departementschef 
 
 
 


