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Indledning 
 
Dette er den første årsrapport for den nye institution, Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og 
Københavns Universitetsbibliotek. Institutionen blev oprettet  i oktober 2005 ved sammenlægning af 
den tidligere institution Det Kongelige Bibliotek og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek. 
 
1. Beretning 
 
1.1 Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver 
 
Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek, forskningsinstitution og universitetsbibliotek for Køben-
havns Universitet. Den mission og vision, der fremgår nedenfor, gælder for den sammenlagte instituti-
on. Missionen og visionen er formuleret i 2006 i forbindelse med udarbejdelsen af den nye resultatkon-
trakt 2007 til 2010.  
 
1.2 Mission 
 
Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid. 
 
Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og udenlandsk 
oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, 
billeder, fotografier og musikalier i konventionel eller digital form. Institutionen giver på nutidens vilkår 
den bedst mulige adgang til samlingerne til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlinger-
ne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som museums- og kulturinstitution formidler natio-
nalbiblioteket viden og oplevelser med udgangspunkt i opgaver og samlinger. 
 
Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for nationalbibliotekets opgaver, funktioner, 
fag og samlinger.  
 
Som universitetsbibliotek er institutionen hovedbibliotek for Københavns Universitet og leverer faglig 
og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og forskning. Herudover 
stiller det informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herunder erhvervslivet og den offentli-
ge sektor. 
 
1.3 Vision 
 
Det Kongelige Bibliotek vil være blandt de førende national- og universitetsbiblioteker i Europa ved 

• at forenkle, effektivisere og udbygge adgangen til og benyttelsen af institutionen og dens res-
sourcer 

• fortsat gennem nationalt og internationalt samarbejde og partnerskaber at udvikle det hybride 
national- og universitetsbibliotek 

• at udvikle institutionen i lyset af de hastige omvæltninger i videnproduktion og i videnformid-
ling med konvergens mellem forskellige medietyper og 

• at udbygge den digitale infrastruktur for dansk forskning. 
 
 
1.4 Årets finansielle resultater   
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I tabel 1 vises det finansielle resultat i 2006 såvel udgiftsmæssigt som omkostningsmæssigt. 
 

 
Som det fremgår, er det omkostningsbaserede resultat på 267,5 mio. kr., hvilket er 12,1  mio. kr. mere 
end det udgiftsbaserede nettoresultat på 255,4 mio. kr. Differencen beror på forskellen mellem de ud-
giftsbaserede og omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Det har navnlig betydning, at afskrivnin-
gerne på bibliotekets aktiver, der kun indgår i det omkostningsbaserede regnskab, er væsentligt større 
end årets investeringer, der alene indgår i det udgiftsbaserede regnskab.  
 
Sammenholdt med bevillingen udviser det udgiftsbaserede resultat et merforbrug på 4,1 mio. kr. Dette 
skyldes planlagt anvendelse af videreførslen fra 2005. 
 
Det ses endvidere, at biblioteket  ultimo 2006 har en videreførsel på 13,7 mio. kr. Heraf hidrører 2,2 
mio. kr. fra overskud på den indtægtsdækkede virksomhed, mens resten, i alt 11,5 mio. kr., vedrører 
ordinær virksomhed.  
 
En stor del af Det Kongelige Biblioteks videreførsel pr. ultimo 2006 er reserveret til bl.a. elektronisk og 
fysisk bevaring samt materialebevilling til nationalbiblioteket. Endvidere er dele af videreførslen dispo-
neret til en række strategiske IT-investeringer samt til bygningsvedligeholdelsesprojekter.  

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske nøgletal
Omkostningsbaseret resultat
1000 kr.
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 32.096
Ordinære driftsomkostninger 299.994

Heraf personaleomkostninger 156.422
Andre driftsposter, netto 207
Finansielle poster, netto -627
Ekstraordinære poster, netto -1
Årets resultat (ekskl. bevillinger) -267477,6
Udgiftsbaseret resultat
1000 kr.
Indtægter (regnskab) 38.957 0
Udgifter (regnskab) 294.328 34.862
Årets udgiftsbaserede resultat, brutto -255.371
Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB 251.300
Indtægtsbevilling, inkl. TB 0
Udgiftsbevilling, inkl. TB 4.800
Årets resultat (inkl. bevillinger) -4.071 0
Til videreførsel 13.720 127.169

Balance
1000 kr.
Anlægsaktiver i alt 618.102

Heraf immaterielle anlægsaktiver 2.101
Heraf materielle anlægsaktiver 616.001

Omsætningsaktiver i alt 56.903
Aktiver i alt 675.006
Egenkapital 613.304
Hensatte forpligtigelser 2.963
Langfristet gæld i alt 0
Kortfristet gæld i alt 58.739
Passiver i alt 675.006

Status pr. 
31.12.2006

Regnskab 2006

Driftsbevilling Anlægsbevilling
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Økonomisk blev 2006 i øvrigt præget af det delvise bortfald af bibliotekets opsparing i begyndelsen af 
året. I bevillingsafregningen 2005/2006 blev der således indarbejdet et videreførselsbortfald på 11,3 
mio. kr. i henhold til Finansministeriets cirkulære om disponering af videreførsel fra 2005 til 2006. 
 
Dette har medført, at en række af de strategiske, fremtidsorienterede investeringer og aktiviteter, som 
størstedelen af opsparingen var øremærket til, er blevet skrinlagt eller må gennemføres på et lavere 
aktivitetsniveau end forudsat.  
 
Samtidig skulle der inden for en reduceret budgetramme findes dækning for nødvendige fusionsudgifter 
i forbindelse med sammenlægningen af de to tidligere biblioteker. I 2006 har biblioteket således afholdt 
udgifter bl.a. til sammenlægning af biblioteksfaglige og administrative IT-systemer, forberedelse af ny 
fælles hjemmeside, synkronisering af sikringssystemer og etablering af fælles telekommunikationssy-
stem. 
 
Gennem en stram budgetstyring og tilbageholdenhed inden for alle områder og afdelinger er det lykke-
des at finansiere de ekstraordinære udgifter, som fusionen afstedkom i 2006 og samtidig videreføre en 
opsparing på 11,5 mio. kr. til øremærkede projekter og nødvendige investeringer på IT- og bygnings-
driftsområdet. 
 
Det Kongelige Bibliotek betragter på denne vanskelige baggrund regnskabsresultat for 2006 som meget 
tilfredsstillende.  
 
1.5 Årets faglige resultater  
 
Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek har i 2006 forhandlet 
med Kulturministeriet om en resultatkontrakt 2007 til 2010 for den nye institution. Kontrakten forventes 
underskrevet primo 2007. 
 
Efter aftale med Kulturministeriet har relevante mål fra de 2 tidligere institutioners resultatkontrakter 
2003 til 2006 været gældende for den nye institution i 2006. Dog er der på Universitetsbibliotekets 
område indgået en fusionskontrakt, som supplerer de eksisterende resultatkontrakter.  
 
Samlet vurdering  
På nationalbiblioteks- og kulturområdet har i alt 8 mål været relevante i 2006. Heraf blev 7 opfyldt, 
mens et enkelt blev delvist opfyldt. Af 21 mål i fusionskontrakten på Universitetsbibliotekets område 
blev 14 mål gennemført fuldt ud, 4 mål blev delvist gennemført, mens 3 mål ikke blev gennemført. De 3 
mål, der ikke blev gennemført i 2006, forventes realiseret i løbet af 2007 og 2008. 
 
Samlet er der efter Det Kongelige Biblioteks opfattelse tale om en tilfredsstillende målopfyldelse i 2006.  
 
Der henvises til målrapporteringsskemaerne i afsnit 2.1 samt til afsnit 2.2, hvor fusionskontrakten 
behandles uddybende.   
 
De 2 tidligere institutioners resultatkontrakter satte fokus på en række væsentlige indsatsområder inden 
for samlingsopbygning, bevaring og formidling. De fastsatte resultatmål er stort set alle realiseret – dog 
enkelte med forsinkelse. Der henvises til bibliotekernes årsrapporter for årene 2003 til 2005. Samlet har 
kontrakterne bidraget til realiseringen af de 2 bibliotekers visioner, og kontrakterne har samtidig været 
et godt udgangspunkt for formuleringen af den nye, sammenlagte institutions vision og strategi. 
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I det følgende gennemgås en række centrale nøgletal for benyttelsen af det sammenlagte bibliotek i 
2006. Nøgletallene, der dækker både Nationalbiblioteket og Universitetsbiblioteket, sammenholdes med 
resultaterne for de 2 tidligere institutioner i årene umiddelbart før sammenlægningen. 
 
Herefter kommenteres de faglige resultater i 2006 inden for de enkelte områder, dvs. nationalbiblioteket, 
universitetsbiblioteket og fællesområdet. 
 
Benyttelsen af biblioteket i 2006 
I tabel 2 belyses udviklingen i elektroniske lån i forhold til konventionelle lån i perioden 2002 til 2006. 
Ved elektroniske lån (E-lån) forstås downloads af relevante digitale ressourcer, som biblioteket selv har 
udviklet, erhvervet eller anskaffet licens til. 
 

Benyttelse, udlån*   Tabel 2 

      

Udlån (1.000)  2002 2003 2004 2005 2006 

 Konventionelle lån ex fornyelser  965 899 861 811 754 

 E-lån  1.237 1.997 2.752 3.398 3.673 

 Total primær udlån  2.202 2.896 3.613 4.209 4.427 

  

 % E-lån af primær udlån  56% 69% 76% 81% 83% 

  

Produktivitet (kr.)  

Omkostninger pr. udlån  15,30 10,90 9,10 8,44 6,47 
*Tallene fra 2002 til 2005 dækker de to tidligere institutioners udlånstal, mens 2006-tallene gælder for den nye,  
fælles institution. Hvad angår produktivitetstal før 2006, er de hentet fra den tidligere institution Det Kongelige Bibliotek. 

 
Som det fremgår, er antallet af udlån i 2006 for den nye institution steget i forhold til det sammenlagte 
udlånstal i 2005 for de to tidligere institutioner. Væksten ligger på elektroniske lån, mens konventionel-
le lån som i tidligere år udviser en vigende tendens. Nedgangen i de fysiske lån afspejler den generelle 
udvikling på området, hvor især trykte tidsskrifter substitueres med elektroniske. 
 
Det kan i forlængelse af det stigende elektroniske udlånstal oplyses, at også antallet af søgninger i 
databaser steg i 2006 i forhold til året før. I 2006 blev der registreret 951.241 søgninger i bibliotekets 
databaser, hvilket er 16% højere end det samlede antal søgninger i to tidligere institutioner i 2005.  
 
Omkostningerne pr. udlån blev på 6,47 kr. i 2006.  
 
I tabel 3 er udviklingen i antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside sammenholdt med besøg på 
bibliotekets 4 betjeningssteder (fysiske besøg). 
 



 -7- 

 
Som det fremgår af tabellen, er antallet af besøgende på det nye biblioteks hjemmesider steget i 2006 i 
forhold til det sammenlagte besøgstal for de 2 tidligere bibliotekers hjemmesider i årene før sammen-
lægningen.  
 
Det elektroniske besøgstal er i 2006 mere end fem gange højere end antallet af fysiske besøgende.  De 
fysiske besøg er også i 2006 faldende. Dette skyldes især, at der har været færre besøgende på bibliote-
kets betjeningssted i de gamle universitetsbygninger på Amager.  
 
Biblioteket satser i den kommende kontraktperiode på forbedringer af den fysiske biblioteksservice med 
bl.a. udvidede åbningstider og et forøget antal læsepladser på betjeningsstederne. Samtidig får bibliote-
ket nye og tidssvarende publikumsfaciliteter på Amager, når det kombinerede universitetsbiblioteks- og 
magasinbyggeri åbner ved universitetet i 2008. Biblioteket forventer på den baggrund, at udviklingen i 
det fysiske besøgstal vil vende, og at den fysiske benyttelse af biblioteket vil stige i de kommende år.  
 
Generelt er brugernes efterspørgsel efter den nye institutions ydelser steget i 2006, når man sammenlig-
ner med de 2 tidligere institutioner i årene umiddelbart før fusionen. 
 
Biblioteket finder, at dette er et meget tilfredsstillende resultat for det første hele driftsår efter fusionen, 
hvad angår brugernes benyttelse af den nye institution. 
 
Nationalbiblioteket 
I juli 2005 trådte den reviderede pligtafleveringslov i kraft, som har gjort det muligt at indsamle og lagre 
digitalt materiale fra Internettet (”nethøstning”). Opgaven varetages af Det Kongelige Bibliotek i et 
samarbejde med Statsbiblioteket i Netarkivet.dk. 2006 var det første hele år i drift, hvor der blev gen-
nemført to tværsnitshøstninger af 576.000 aktive domæner inden for .dk, samt to begivenhedshøstninger 
af udvalgte websteder omhandlende krisen om muhammed-tegningerne og kommunalreformen.  
 
Samtidig har kapaciteten på området været under fortsat udbygning. I 2006 blev der således truffet 
aftale med Statsbiblioteket og Statens Arkiver om en fælles løsning for e-arkivering, der sikrer, at kopier 
af det digitale materiale opbevares på flere af hinanden fysisk uafhængige steder. 
 
For så vidt angår den fysiske bevaring er udbygningen af kapaciteten i bibliotekets bevaringsværksted 
tilendebragt i 2006, så alle de aktiviteter, der indgår i bibliotekets Bevaringsplan 2010 kan realiseres. 
Mens arbejdet med etablering af den nødvendige kapacitet har stået på, har der især været gjort en stor 
indsats for den forebyggende bevaring. Nu, hvor værkstedskapaciteten er på plads, vil den aktive beva-
ring få større vægt. 
 
Der følges op på Kulturbevaringsplanen og bibliotekets fysiske og digitale bevaringsindsats i bilag 2 til 
årsrapporten. Desuden behandles følgende emner indenfor Nationalbibliotekets område uddybende i 
kapitel 2: 
 

• Fokuseret samlingsopbygning 2003 til 2006 inden for Nationalbibliotekets område 

Benyttelse, besøgende Tabel 3

Besøg (stk.) 2002 2003 2004 2005 2006
Besøg på hjemmeside 2.849.495 3.213.273 3.374.688 3.890.181 4.151.607
Fysiske besøg 962.141 961.007 902.325 876.731 817.667
I alt 3.811.636 4.174.280 4.277.013 4.766.912 4.969.274
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• Retrokonvertering 2003 til 2006 af kataloger og registranter 
 
Københavns Universitetsbibliotek 
Sammen med Københavns Universitet markerede Det Kongelige Bibliotek ved en ceremoni i Vor Frue 
Kirke i juni 2006, at Københavns Universitetsbibliotek nu atter er samlet i et fælles bibliotek.  
 
Organisatorisk er det nye universitetsbibliotek struktureret i tre fakultetsbiblioteker, KUB Nord, KUB 
City og KUB Syd. Denne organisation afspejler universitetets nye campusstruktur. Ud over de tre 
fakultetsbiblioteker har universitetsbiblioteket en generel betjenings- og serviceafdeling på Slotsholmen, 
KUB Slotsholmen. 
 
Fusionen mellem de to tidligere institutioners universitetsbiblioteksfunktioner forløb i øvrigt planmæs-
sigt i 2006, og der er allerede opnået betydelige serviceforbedringer for lånerne.  
 
Det drejer sig bl.a. om følgende resultater: 

• Stort set alle e-licenser ved de to tidligere biblioteker er nu udbredt til hele universitetet. 
• De to tidligere bibliotekers katalogapparater er blevet sammenlagt, så lånerne kun skal søge i en 

katalog 
• Det samlede antal åbningstimer pr. uge på betjeningsstederne er i løbet af 2006 øget til 222 ti-

mer mod 150 timer i 2005 
• Den personlige informationsfunktion er genetableret på alle bibliotekets domiciler, og der er 

etableret en fælles indgang til alle bibliotekets servicefunktioner 
• Der er etableret mulighed for aflevering og afhentning af materialer på alle betjeningssteder. 
• Der er sket væsentlige budgetmæssige omprioriteringer, som har tilgodeset anskaffelser af vi-

densressourcer (trykte og elektroniske) og synliggørelse af anskaffelsesbudgettet i forhold til 
universitetets faglige struktur. 

 
Følgende emner inden for Universitetsbibliotekets område behandles uddybende i kapitel 2: 
 

• Opfølgning på den særlige fusionskontrakt  
• Universitetsbibliotekets samlingsopbygning i 2006 

 
Fællesområdet 
I foråret 2006 blev det første spadestik taget til det kombinerede universitetsbiblioteks- og magasinbyg-
geri på Amager. Byggeriet er i 2006 gået efter planen, og det forventes indviet i begyndelsen af 2008.  
 
I 2006 har Fællesområdet herudover varetaget en række ekstraordinære opgaver som følge af fusionen. 
Det drejer sig bl.a. om sammenlægning af biblioteksfaglige og administrative IT-systemer, etablering af 
fælles sikrings- og telekommunikationssystemer samt nedlukning af gamle og oprettelse af nye regn-
skaber og løngrupper. Hertil kommer sammenlægning af fælles driftsområder, etablering af samarbejds-
udvalg, sikringsudvalg og TR-organisation for den nye institution, ligesom sammenskrivning af perso-
nalepolitikker mv. er gennemført i 2006. 
 
Endelig skal det nævnes, at Det Kongelige Biblioteks IT-afdeling varetager driften af bibliotekssystemer 
for andre biblioteker. IT-afdelingen er således vært for omkring 100 større og mindre biblioteker under 
Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Det 
Kongelige Bibliotek repræsenterer i dag mere end halvdelen af forskningsbibliotekernes kapacitet inden 
for systemområdet, hvilket naturligvis har stor betydning for bibliotekets IT-strategi. 
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1.6 Forventninger til det kommende år  
 
Det Kongelige Biblioteks resultatkontrakt 2007 til 2010 med Kulturministeriet forventes underskrevet i 
begyndelsen af 2007. De gennemgående temaer for de kommende år bliver øget brugerorientering og 
videreudvikling af det hybride bibliotek.  
 
Den overordnede strategi for hele institutionen er udmøntet i delstrategier for Nationalbiblioteket, 
Nationalbiblioteksforskningen og Københavns Universitetsbibliotek.  
 
For Nationalbiblioteket vil følgende indsatsområder være i særlig fokus  

• at styrke og udbygge det digitale bibliotek, 
• at forenkle adgangen til biblioteket og dets samlinger og 
• at udbygge samlingerne og sikre deres bevaring. 

 
Idriftsætningen og indflytningen i de klimastyrede magasiner på Njalsgade 112 i 2008 er en opgave, 
som biblioteket ser frem til at realisere. De nye magasiner har kapacitet til knap 30 hyldekilometer 
materiale til opbevaring i lavtempererede magasiner. Flytningen af disse samlinger til de nye magasiner 
sikrer, at levetiden for disse samlinger forlænges væsentligt.  
 
Det er dog langt fra alle samlinger, der hermed opbevares under klimamæssigt tilfredsstillende forhold. 
Den fortsatte udbygning af bibliotekets kapacitet til fysisk og bevaringsmæssig korrekt opbevaring af de 
nationale samlinger er også en vigtig parameter for de kommende år. 
 
Et andet afgørende strategisk parameter for Nationalbiblioteket i de kommende år er forlængelsen af 
særbevillingen til fysisk bevaring i perioden 2008 til 2011, så den planlagte bevaringsindsats i henhold 
til Kulturbevaringsplanen kan gennemføres fuldt ud. Den nuværende bevilling udløber ved udgangen af 
2007. Hvis særbevillingen ikke videreføres, vil det få betydning for aktivitetsniveauet i bevaringsindsat-
sen. 
 
Nationalbiblioteket medvirker i de igangværende udredninger vedrørende digitalisering, digital bevaring 
og formidling af den nationale kulturarv. Udfaldet af forhandlingerne er afgørende for, hvilke mulighe-
der biblioteket i fremtiden har for digital bevaring og formidling af kulturarven. 
 
For universitetsbiblioteket vil følgende indsatsområder være i særlig fokus:  

• Vidensressourcer: bedre former for tilgængeliggørelse af bibliotekets vidensressourcer, såvel 
trykte som digitale. 

• Studiemiljø: kraftig udvidelse af antallet af individuelle studiepladser og gruppepladser samt 
gradvis forlængelse af åbningstiderne på lørdage, søndage og almindelige helligdage. 

• Personlig service: gennemførelse af ny politik for personlig service og særligt udvikling af de 
studerendes informationskompetence. 

• Akademisk service: satsning på at understøtte universitetets arbejde med forskningsregistrering 
og bibliometriske data samt eventuelle initiativer på Open Access-området.  

 
Idriftsætningen og åbningen af det nybyggede fakultetsbibliotek KUB Syd i 2008 er en opgave, som 
biblioteket ser frem til at realisere. Den nye biblioteksbygning er et væsentligt bidrag til forbedringen af 
studiemiljøet på Campus Syd. I samarbejde med Københavns Universitet investeres der i årene 2007 – 
2009 i en udvidelse og fornyelse af bibliotekets studiemiljø på Campus Nord. Lokaliseringen af biblio-
tekets studiemiljø i City er under overvejelse bl.a. som følge af universitetets flytning af de samfundsvi-
denskabelige fag til det tidligere Kommunehospital.  
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I forlængelse af fusionen mellem Københavns Universitet, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjsko-
le (KVL) og Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) har Det Kongelige Bibliotek indledt et udvik-
lingssamarbejde med universitetsbibliotekerne på det tidligere KVL og DFU. Samarbejdet har allerede 
givet positive resultater for fusionspartnerne på området for elektroniske tidsskrifter. Det Kongelige 
Bibliotek forventer, at samarbejdet med de to universitetsbiblioteker videreudvikles i 2007 og årene der-
efter.  
 
I forbindelse med kommunalreformen og de nye regioner, er det besluttet, at regionerne afsætter 12 mio. 
kr. til e-licenser  til hospitalerne. Det vil betyde, at mange af de licensaftaler, som har været indgået af 
det tidligere DNLB og videreført i Universitetsbiblioteket, ophører fra 2008. Det anslås, at ændringen 
vil betyde en årlig nedgang i størrelsesordenen 200.000 til 300.000 i det samlede antal downloads fra 
bibliotekets e-ressourcer. 
 
Bibliotekets nye hjemmeside, www.kb.dk, åbnede i januar 2007. Hjemmesiden er opbygget i et Content 
Management System, som giver biblioteket væsentlig forbedrede muligheder for tidssvarende formid-
ling af store datamængder i lettilgængelig form. Hjemmesiden er nu den primære indgang til alle infor-
mationer om Det Kongelige Bibliotek for en række brugerkategorier. Indholdsmæssigt er den en af de 
største i Norden inden for biblioteks- og kultursektoren. 
 
I løbet af 2007 skal hjemmesiden videreudvikles med henblik på endnu bedre brug af de muligheder, 
som er givet med det valgte system.  
 
Bibliotekskatalogen er et velfungerende søgesystem inden for sin art, men den generelle udvikling, der 
er sket inden for søgeapplikationer på nettet, skærper brugernes forventninger til søgeresultaterne. 
Brugerne forventer, at kunne søge ”det hele et sted” og få tingene præsenteret samlet. Biblioteket er gået 
sammen med en række andre forskningsbiblioteker og Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek 
(DEFF) for at finde en løsning på denne problemstilling. 
 
1.7 Oversigt over hovedkonti  
 
Det Kongelige Biblioteks årsrapport aflægges for bibliotekets driftsbevilling (§ 21.31.13. Det Kongelige 
Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek) samt de dele af Kulturministeriets 
anlægsbevilling for biblioteksområdet (§ 21.31.71. Anlægsprogram, biblioteker), der vedrører Det 
Kongelige Bibliotek. Det drejer sig om underkonto 20, 21, 34, 55, og 59. 
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2. Målrapportering 
2.1 Oversigt over resultatmål 
 
Nedenstående oversigt viser Det Kongelige Biblioteks målopfyldelse inden for Nationalbiblioteksområ-
det i 2006 med udgangspunkt i den tidligere institution Det Kongelige Biblioteks resultatkontrakt. Mål i 
relation til Universitetsbiblioteket fra denne kontrakt samt mål i kontrakten for DNLB er erstattet af 
fusionskontrakten, der afrapporteres nedenfor. 
 
Tabel 4. Oversigt over resultatkontraktmål for Nationalbiblioteket 

   Målopfyldelse  

Hovedformål Resultatmål Frist Resultat 

% 

 Ressourcer 

Nationalbib-

lioteket/ 

dækkende 

pligtaflevering 

af værker i 

konventionel 

form  

Pligtafleveringens dæk-

ningsgrad er minimum på 

98 % for konventionelle 

monografier og 100 % for 

konventionelle tidsskrifter.

31.12.06 Dækningsgraden blev 

98% for konventionelle 

monografier og 100% 

for periodica. Målet er 

opfyldt. 

100 Udgifterne til pligtafleve-

ringsfunktionen var på i alt 

5,8 mio. kr. i 2006 svarende 

til 3,1% af de samlede 

udgifter til de primære 

funktioner. 

Nationalbib-

lioteket/ øget 

produktivitet 

og effektivitet 

i behandlingen 

af pligtafleve-

ret materiale – 

enhedsudgifter 

Procesudgifter for pligtaf-
leverede konventionelle 
monografier og periodika 
(maksimum):  
Udgift pr. behandlet 
monografi: 30 kr.         
Udgift pr. indlemmet 
monografi: 41 kr.  
Udgift pr. behandlet 
periodikum: 95 kr.     
Udgift pr. indlemmet 
periodikum: 33 kr. 
(Produktivitetsmålene for 
monografier er skærpet i 
2005 og 2006 efter aftale 
med Kulturministeriet). 

31.12.06 Udgift pr. behandlet 

monografi blev 27,06 

kr., mens den blev 

52,71 kr. pr. indlemmet 

monografi.  

Udgift pr. behandlet og 

indlemmet periodikum 

blev hhv. 76,27 kr. og 

25,77 kr. Målene er 

delvist opfyldt. 

75 

 

Udgifterne til indsamling af 

trykte monografier var på 0,8 

mio. kr., mens den var på 1,7 

mio. kr. til periodica. 

Nationalbi-

bliotek/ øget 

produktivitet 

og effektivitet 

i behandlingen 

af pligtafleve-

ret materiale 

sagspukler 

Sagspukler for pligtafleve-

ring (maksimum):                

Monografier, 30.6: 1.800     

Monografier, 31.12: 0          

Småtryk, 30.6: 27.100         

Småtryk, 31.12: 24.600. 

(Produktivitetsmålene for 

afvikling af sagspukler er 

skærpet i 2005 og 2006 

efter aftale med Kulturmi-

nisteriet). 

30.06.06/ 

31.12.06 

Monografier, 30.6: 0     

Monografier, 31.12:  0  

Småtryk, 30.6: 31.900   

Småtryk, 31.12: 0 

Målet er samlet set 

opfyldt. 

100

 

Udgifterne til pligtafleve-
ringsfunktionen var på i alt 
5,8 mio. kr. i 2006 svarende 
til 3,1% af de samlede 
primære funktioner. 

Nationalbi-

bliotek/ 

Redegørelse for materiale-

anskaffelser på nationalbib-

01.04.07 Anskaffelserne har 

fulgt de lagte planer og 

100 Der blev anvendt i alt 6,2 
mio. kr. til materialean-
skaffelser på nationalbiblio-
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Fokuseret 

materialean-

skaffelse 

lioteksområdet. prioriteringer. Redegø-

relsen herfor forventes 

færdiggjort inden 

01.04.06 

teksområdet. 

Nationalbi-

bliotek/ 

Fokuseret 

bevaring 

Redegørelse for bevarings-

indsatsen, herunder res-

sourceforbrug og antal 

behandlede enheder. 

01.04.07 Bevaringsindsatsen har 

fulgt de lagte planer og 

prioriteringer. Der 

henvises til bilag 2.  

100 Der er i 2006 anvendt i alt 
26,5 mio. kr. (inkl. sikring) 
indenfor bevaringsområdet 
svarende til 14,0% af udgif-
terne til de samlede  primære 
funktioner. 

Nationalbi-

bliotek/ 

Forbedret 

brugeradgang 

og samlings-

formidling 

Retrokonvertering af 

Udenlandske Afdelings 

Ældre Samling (UAÆS) 

samt resterende poster i 

Danske Afdelings 1. og 2. 

samling (DA 1 og 2): I alt 

mindst 61.000 poster i 

2006, jf. årsrapport 2005. 

31.12.06 Der blev retrokonverte-

ret i alt 55.222 poster i 

UAÆS samt 14.637 

poster i DA 1 og 2 

samling. Det samlede 

mål om i alt 394.000 

poster i kontraktperio-

den er dermed opfyldt. 

100 Der er anvendt i alt 1,5 
mio. kr. til retrokonvertering 
af UAÆS og DA 1 og 2 i 
2006. 

Kultur/  

Udstillingsak-

tiviteter i 

Diamanten. 

Der gennemføres 2 – 3 

udstillinger i Søjlesalen og 

2 - 3 udstillinger årligt i 

Det Nationale Fotomuse-

um, i alt 4 til 6 udstillinger 

årligt. 

31.12.06 Der er gennemført 1 

udstilling i søjlesalen 

og 3 i Fotomuseet. 

Herudover er der 

gennemført en udstil-

ling i den nye Monta-

nasal. Målet er samlet 

set opfyldt. 

100 Der er anvendt i alt 1,3 mio. 
kr. på bibliotekets udstil-
lingsaktiviteter i 2005. Heraf 
er 0,2 mio. kr. finansieret af 
eksterne tilskudsgivere.  

Kultur/ 

Kulturaktivite-

ter i Diaman-

ten 

8 egne koncerter og 18 

koncerter fra eksterne 

arrangører (mindst). 

31.12.06 Biblioteket har selv 

fuldt ud finansieret 16 

koncerter, mens 29 

koncerter er samfinan-

sieret med eksterne 

arrangører.  

Målet er opfyldt. 

100 Biblioteket har anvendt i alt 
1,6 mio. kr. på koncertaktivi-
teter i 2006. Heraf kommer 
0,3 mio. kr. fra eksterne 
tilskudsgivere. 

 
Som det fremgår af ovenstående tabel, var der i alt 8 mål i resultatkontrakten, der var relevante i 2006. 
Heraf blev 7 helt opfyldt, mens et enkelt mål blev delvist opfyldt. 
 
Biblioteket finder på den baggrund, at der har været tale om et tilfredsstillende fagligt resultat i 2006 
inden for de nævnte områder. 
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Tabel 5. Oversigt over fusionskontraktmål for Universitetsbiblioteket 
  Målopfyldelse % 

I Fusionsrelaterede opgaver 1. Organisatorisk sammenlægning af 

Det Kongelige Bibliotek og DNLB. 

 

Gennemført 1. januar 

2006 

100 

 2. Organisatorisk integration af Det 

Kongelige Bibliotek og DNLBs 

universitetsbiblioteksområder under  

fælles organisation 

Gennemført 1. januar 

2006 

100 

 3. Indledende statusundersøgelse af 

Universitetsbibliotekets afdelinger 

Gennemført efteråret 

2005 

100 

II Overordnede opgaver 4. Udarbejdelse af en strategi for 

Universitetsbiblioteket 

Gennemført december 

2005 

100 

 5. Fastlæggelse af en struktur for 

Universitetsbiblioteket 

Gennemført 1. april 

2006 

100 

 6. Udarbejdelse af Universitetsbiblio-

teket handlingsplan 2006 

Gennemført somme-

ren 2006 

100 

 7. Indgåelse af en ny Service- og 

samarbejdsaftale mellem Køben-

havns Universitet og Universitetsbib-

lioteket 

Ikke gennemført 0 

 8. Gennemgang af gældende resul-

tatkontrakter 

Gennemført 2005 100 

 9. Udarbejdelse af opgavehierarki for 

Universitetsbibliotekets del af Det 

Kongelige Biblioteks fælles opgave-

hierarki. 

Gennemført primo 

2006 

100 

 10. Undersøgelse af mulighederne 

for at indgå aftaler om samarbejde 

med Statsbiblioteket om udvikling af 

universitetsbiblioteksfunktioner 

Gennemført efteråret 

2005 

100 

 11. Undersøgelse af mulighederne 

for at indgå strategiske partnerskaber 

med andre biblioteker i Københavns-

området 

Delvis gennemført 50 

 12. Indførelse af en ordning for 

rotation af medarbejdere mellem 

Universitetsbibliotekets afdelinger 

Ikke gennemført 0 

III Større enkeltprojekter 13. Planlægning af humanistisk 

fakultetsbibliotek 

Gennemført juni 2006 100 
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 14. Revision af accessionsprocedure 

for nye bøger, herunder ny modeller 

for bogvalg og udnyttelse af leveran-

dørernes værdiberigede ydelser 

Gennemført somme-

ren 2006 

100 

 15. Revision af den traditionelle 

forskningsbibliotekar/ fagreferent-

ordning med øget vægt på formid-

lingsfunktioner og direkte kontakt 

med de pågældende faglige miljøer 

ved universitetet 

Delvis gennemført 50 

 16. Etablering af ny åben hjemlåns-

samling (både ved Nørre Allé, i 

Fiolstræde og på Amager) baseret på 

et fælles klassifikationssystem samt 

RFID-teknologi og tyverisikring 

Ikke gennemført 0 

 17. Gennemgang af licensordninger 

for elektroniske informationsressour-

cer i lyset af den institutionelle 

integration. 

Gennemført primo 

2006 

100 

 18. Undersøgelse af benyttelsen af 

Universitetsbibliotekets læsesale 

Gennemført efteråret 

2005 

100 

 19. Gennemførelse af samlet plan til 

forbedring af litteraturtilgængelighe-

den for brugerne fra universitetet. 

Delvis gennemført 50 

 20. Undersøgelse af Universitetsbib-

liotekets muligheder og behov for 

emnedata 

Gennemført septem-

ber 2006 

100 

 21. Udvikling af Universitetsbiblio-

tekets hjemmeside, der er et state-of-

the-art redskab for web-baseret 

biblioteks- og informationssøgning. 

Ny WEB åbnes januar 2007 

Deltvis gennemført 75 

 
Ovenstående tabel viser Universitetsbibliotekets målopfyldelse i relation til fusionskontrakten for 2006. 
Samlet set er der efter bibliotekets opfattelse tale om en tilfredsstillende målopfyldelse. Fusionskontrak-
ten behandles i øvrigt nærmere i afsnit 2.2 nedenfor. 
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2.2 Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål  
 
Fokuseret materialeanskaffelse inden for Nationalbiblioteksområdet 2003 til 2006 
 
Mål og baggrund 
Ud over pligtafleveringen har Nationalbiblioteket til opgave at sikre en målrettet anskaffelse af materia-
le af relevans for kulturarven ved køb eller gave af bøger og tidsskrifter, manuskripter, arkivalier, kort 
og billeder. Dette skal ses i sammenhæng med, at det er bibliotekets mission at  give den bedst mulige 
adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlin-
gerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden.   
 
Resultater 
I rapport fra 2001, Realopretning af Nationalbiblioteksområdets konto til bogkøb, materiale-anskaf-
felser og indbinding 2002-05, opgjorde biblioteket behovet for materialeanskaffelsesbudgettet på bag-
grund af årelange erfaringer og konkrete skøn, bl.a. med udgangspunkt i at der var sket store prisstig-
ningerne på markedet for handel med kulturgenstande. Resultatet af den ekstraordinære indsats er blevet 
opgjort i årlige redegørelser, som har omfattet en gennemgang af større individuelle sager, principielle 
aspekter og analyser af udviklingen. Generelt kan det siges, at der er foretaget mange meget betydelige 
og omfattende erhvervelser i perioden.  
 
Økonomi 
I hvert af kontraktårene er der sket en særlig forøgelse af anskaffelsesbevillingen i perioden på 1 mio. 
kr. årligt i forhold til det daværende budget på 5.6 mio. kr. Regnskabstal i årets niveau: 
 

 
I de årlige redegørelser er budget- og regnskabstallene opgjort på de forskellige afdelinger og formål. 
Der er disponeret med en vis reserve til indsats i særlige situationer, herunder som andel i større anskaf-
felser med fondsstøtte eller til hasteanskaffelser på auktioner. I sagen natur disponeres der også med 
køb, som først forfalder i et senere regnskabsår, hvorfor regnskabstal kan svinge en del i forhold til 
budgettal. Det høje beløb i 2005 skyldes et ekstraordinært køb sidst på året  
 
Analyse 
Der var tidligere en tradition for, at arkiver og samlinger efter kendte personligheder blev skænket 
vederlagsfrit til Det Kongelige Bibliotek. Hyppigheden af sådanne donationer efter nulevende og afdøde 
personer har været dalende igennem de seneste år, om end biblioteket dog stadig modtager mange 
donationer af skiftende omfang.  Der har i de sidste ca. 15 år kunnet iagttages en stigende kapitalisering 
og kommercialisering på både det fagligt-videnskabelige og det kulturelle område. Der er en ganske klar 

Anskaffelser til Nationalbiblioteket  (mio. kr.)             Tabel 6.

Årstal Finanslovsfinansieret Ekstern fondsstøtte mv.

2003 6,0 0,3
2004 6,2 1,0
2005 7,5 0,3
2006 6,0 0,2
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tendens til, at f.eks. efterkommere efter videnskabsfolk, kulturpersonligheder og kunstnere foretrækker 
at sende deres samlinger eller enkeltdokumenter på auktion. Det gælder både for manuskripter, privatar-
kivalier, musikalier og ikke mindst fotografier. Takket være ekstrabevillingen har det trods stor offentlig 
interesse været  muligt at erhverve relevante bøger og manuskripter af kulturel værdi på auktioner efter 
den danske storsamler Bjarne Saxhof. På samme måde har det været muligt at erhverve rele-
vante materialer af og om digteren H. C. Andersen 
 
Den ekstra materialeanskaffelsesbevilling har også gjort det lettere at gå i samarbejde med eksterne 
fonde og sammen med dem rejse de nødvendige midler til erhvervelse af vigtige samlinger. Det er 
således lykkedes at rejse ca. 1,8 mio. – eller 45 % ud over merbevillingen - i fonds- og anden støtte på 
baggrund af, hvad Det Kongelige Bibliotek selv har kunnet yde i konkrete sager. Et eksempel er, at det i 
samarbejde med ekstern finansiering blev muligt at erhverve komponisten Paul von Klenaus musikma-
nuskripter, som befandt sig hos familien i Østrig.  
  
Vurdering 
Det fremgår af de årlige rapporter, at det takket være ekstrabevillingen stort set har været muligt at 
erhverve de relevante, værdifulde og betydningsfulde dele af kulturarven og at biblioteket ikke har 
måtte afstå fra erhvervelserne af økonomiske årsager. 
 
Det er derfor bibliotekets vurdering, at i perioden 2003 – 2006 er resultatkontraktens mål opfyldt om at 
der ud over pligtafleveringen skal ske en fokuseret, dækkende og tilfredsstillende materialeanskaffelse 
til nationalbiblioteksopgaven.  
 
Retrokonvertering 2003 til 2006 af kataloger og registranter 
 
Mål og baggrund 
Biblioteket har som målsætning at gøre alle brugsrelevante samlingers kataloger søgbare og bestilbare 
via bibliotekets online-system REX.  I kontraktperioden var målet at retrokonvertere 394.000 poster fra 
de håndskrevne kataloger over bibliotekets to hovedsamlinger Udenlandske Afdelings Ældre Samling 
og Danske Afdelings 1.-2. Samling, herunder at retrokonverteringen af sidstnævnte skulle være afsluttet 
inden for kontraktperioden.  
 
Resultater 
I resultatperioden er retrokonverteringen af Danske Afdelings 1.-2. Samling blevet tilendebragt og i 
løbet af 2003-2006 er i alt 393.342 poster blevet retrokonverteret. Målet er derfor nået.  
 
Økonomi 
Der er i kontraktperioden blevet anvendt i alt ca. 9,7 mio. kr. til retroprojekterne. Heraf har 7,4 mio. kr. 
været finansieret via tilskud fra Biblioteksstyrelsen og UMTS-midler, mens biblioteket selv har finan-
sieret resten. Den gennemsnitlige pris pr. post er derfor knap kr. 25, hvilket må siges at være særdeles 
tilfredsstillende i betragtning af sværhedsgraden af arbejdet.   
 
Analyse 
I resultatkontrakten var målet sat til færdiggørelse af 394.000 poster.  Imidlertid viste det sig i løbet af 
2003, at resttallet for Danske Afdelings 1.-2. Samling var for lavt sat. I årsrapporten for 2004 gjorde 
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biblioteket opmærksom på dette forhold.  Det samlede måltal for retrokonverteringen blev fastholdt, 
men antallet af poster for Danske Afdelings 1.-2. samling blev opreguleret og måltallet for udenlandske 
Afdelings Ældre Samling tilsvarende nedreguleret. Det er denne reviderede plan, som nu er fuldført. 
Der udestår herefter at færdiggøre den resterende del af Udenlandske Afdelings Ældre Samling i næste 
resultatkontraktperiode. 
 
Tabel 7. Mål og resultater for retrokonverteringen 
 

 
Vurdering 
Det store retrokonverteringsprojekt for 1.-2. Samling i de Danske Samlinger, der dækker årene 1476-
1959 er blevet afsluttet. Hermed er Det Kongelige Biblioteks samlede katalogapparat over de danske 
pligtafleverede samlinger tilgængelige for offentligheden over nettet og bibliotek.dk. Katalogen er den 
mest fuldstændige over den danske bogproduktion og bøger om Danmark.  Katalogen er en afgørende 
støtte for dansk forskning og for landet som helhed, og en vigtig milepæl er derfor passeret ved færdig-
gørelsen. Samtidig er denne konvertering af afgørende betydning på metadataplanet for en fremtidig helt 
eller delvis retrodigitalisering af selve samlingerne. 
 
For bibliotekets anden hovedsamling, Udenlandske Afdelings Ældre Samling, er 242.961 poster færdig-
konverterede i kontraktperioden. Når indsatsen før resultatkontraktperioden medregnes, er i alt 307.987 
poster retrokonverteret ved udgangen af 2006.  Der udestår ca. 110.000 poster, som biblioteket har 
ansøgt Biblioteksstyrelsen om midler til.  Det er planen at færdiggøre de resterende poster inden for næ-
ste kontraktperiode. 
 
Fusionsarbejdet 
 
Mål og baggrund 
Som led i sammenlægningen af de to tidligere institutioner blev der udarbejdet en særlig plan for gen-
nemførelse af en række ekstraordinære opgaver, som knyttede sig til fusionen af de to tidligere instituti-
oners universitetsbiblioteker. I planen indgik mål som fastlæggelse af biblioteksområdet organisation, 
strategi, handlingsplan, servicemål, opgavehierarki, indkøbspolitik, publikumspolitik, samarbejdet med 
universitetet og samarbejde med andre universitetsbiblioteker. Målopfyldelsen for planen, der omfattede 
21 delmål, er afrapporteret i sin helhed under afsnit 2.1.  
 
Resultater 
Ved udgangen af 2006 var 14 punkter gennemfør fuldt ud, mens 4 punkter var delvis gennemført og 3 
punkter ikke var gennemført.  

Oprindelig plan 2003-06 2003 2004 2005 2006 I alt 2003-2006
Sum 111.000 131.000 138.000 14.000 394.000
Udenl. afd. Ældre saml. 60.000 80.000 138.000 14.000 292.000
Danske afd. 1.-2. Samling 102.000 i 2003-2004 102.000

Revideret plan 2005-06 2003 2004 2005 2006 I alt 2003-2006
Sum 92.000 116.000 115.000 71.000 394.000
Udenl. afd. Ældre saml. 56.000 66.000 65.000 55.000 242.000
Danske afd. 1.-2. Samling 36.000 50.000 50.000 16.000 152.000

Resultat 2003-06 2003 2004 2005 2006 I alt 2003-2006
Sum 92.078 115.416 115.989 69.859 393.342
Udenl. afd. Ældre saml. 55.830 65.984 65.925 55.222 242.961
Danske afd. 1.-2. Samling 36.248 49.432 50.064 14.637 150.381
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De delvist gennemførte punkter vedrører udarbejdelse af en samlet plan for forbedring af litteraturtil-
gængeligheden og et strategisk samarbejde med andre biblioteker i københavnsområdet. Idriftsætningen 
af den nye publikumshjemmeside er sket januar 2007.  
 
Punktet om indgåelse af ny service- og samarbejdsaftale mellem Københavns Universitet og Universi-
tetsbiblioteket afventer, at universitetet i sommeren 2007 træffer beslutning om den fremtidige organise-
ring af universitetets egne biblioteksfunktioner.  
 
Punktet om indførelse af en rotationsordning er under forhandling i Samarbejdsudvalget, hvor beslut-
ning forventes truffet i marts 2007. Punkter om en etablering af en ny hjemlånssamling  på åbne hylder 
er berammet til implementering i august 2008.  
 
Økonomi 
På grund af fusionskontraktens natur, der omfatter det meste af universitetsbibliotekets virksomhed, er 
det ikke muligt at redegøre specifikt for ressourceforbruget i forbindelse med opfyldelsen deraf. Arbej-
derne er udført inden for rammerne af bibliotekets driftsbevilling. 
 
Analyse 
Fusionskontrakten er stort set opfyldt. De 3 punkter i kontrakten, som ikke blev opfyldt i 2006, forven-
tes på det foreliggende grundlag i stedet opfyldt i løbet af 2007 og 2008.  
 
Vurdering 
De gennemførte punkter udgør kernen i fusionsarbejdet, og de tilbageværende delvis gennemført eller 
ikke gennemførte punkter har ikke afgørende betydning for fusionens gennemførelse som sådan. 
 
Kulturministeriets universitetsbiblioteksudvalg har udtalt, at målopfyldelsen var tilfredsstillende. 
 
Universitetsbibliotekets samlingsopbygning 2006: fra fysiske til elektroniske materialer 
 
Mål og baggrund 
En af universitetsbibliotekets kerneydelser er tilgængeliggørelse af informationsressourcer. Det vil sige 
at sikre, at studerende, forskere og undervisere har adgang til forsknings- og undervisningsrelevant 
litteratur i form af trykte bøger og tidsskrifter eller i form af elektroniske informationsressourcer som e-
tidsskrifter, e-referencematerialer og e-bøger. Biblioteket har som strategisk mål at øge andelen af de 
elektroniske ressourcer på grund af den langt større tilgængelighed, der er for e-materialer.  
 
Resultater 
Det har været et særskilt mål for samlingsopbygningen i universitetsbibliotekets første år at få overblik 
over de to fusionerede bibliotekers samlede bestand af e-ressourcer og at sikre fælles licenser til hele 
universitet. Arbejdet har ført til, at der er etableret en række nye fælles licenser, som nu er tilgængelige 
for hele Københavns Universitet, eksempelvis Infomedia. 
 
En stor andel af nyanskaffelserne er e-referenceværker og e-bøger. I tal giver det samlede Københavns 
Universitetsbibliotek adgang til 48.652 elektroniske ressourcer. 
 



 -19- 

 
Tilvæksten i 2006 udgør 11.683 enheder. 
 
Økonomi 
Materialeanskaffelsesbudgettet i 2006 var på 43.763.100 kr. Heraf gik over halvdelen, 24.310.100 kr. til 
anskaffelse af e-informationsressourcer. Budgettet til trykte vidensressourcer på 19.178.000 kr. er 
anvendt til anskaffelse af bøger (7.828.000 kr.) og tidsskrifter (11.350.000 kr.) Af de resterende midler 
er 200.000 kr. anvendt til indbinding, mens 75.000 kr. er gået til Zoologisk Museum iflg. en gammel 
DNLB-aftale om betaling af museets anskaffelser. 
 
Analyse 
De nye elektroniske anskaffelser i 2006 har navnlig bestået af referenceværker og samlinger af e-bøger, 
som forlagene i stigende grad tilbyder adgang til. Blandt de mange nye ressourcer for universitetets 
brugere er bl.a. en fuldtekstsamling af kildetekster knyttet til Encyclopaedia Britannica (Original Sour-
ces), e-bøger inden for humaniora og samfundsvidenskab fra forlaget Museum Tusculanum Press og 
flere nye samlinger i Oxford Reference Online.  
 
Heroverfor er der på tidsskriftområdet ikke anskaffet væsentlige nye tidsskriftlicenser i 2006, men der er 
etableret fælles licenser og dermed en forbedring af mulighederne for at gennemføre tværfaglige studier 
og forskning. Elektroniske tidsskrifter udgør størstedelen af de elektroniske ressourcer, og abonnemen-
terne på de store tidsskriftpakker betyder, at størstedelen af markedet for tidsskrifter er dækket.  
 
Strategien inden for tidsskriftområdet er at gennemføre en forskydning fra anskaffelser af fysiske enhe-
der til anskaffelse af elektroniske tidsskrifter. Det er målet, at den trykte udgave af alle tidsskrifter, der 
findes i trykt såvel som elektronisk form, opsiges. Den første væsentlige fase er gennemført i og med, at 
der i 2006 er foretaget opsigelse på ”licens-pakke”-niveau af alle de trykte tidsskrifter, der også findes i 
elektronisk form. Derudover er de trykte tidsskrifter, der også fandtes i e-form, udskilt fra samlingerne 
for derved at skabe rum til udbygning af studiemiljøet. Kun en mindre sum på 250.000 kr. er afsat til 
videreførelse af disse tidsskrifter i trykt form. Anden fase med gennemgang af alle trykte tidsskrifter på 
enkeltniveau gennemføres i 2007 mhp. yderligere opsigelser.  
 
Opbygningen af samlinger af trykte bøger er sket ved køb af 19.900 titler. De er fordelt med 8.200 titler 
til naturvidenskab og medicin,  og 11.700 enheder til de øvrige områder. Der arbejdes løbende på at 
anskaffe så mange informationsressourcer som muligt indenfor de økonomiske rammer, jf. indgåelsen af 
en rammeaftale med bogleverandører med en forventet årlig besparelse på ca. 5%. Aftalen går i drift i 
begyndelsen af 2007. 
 
Vurdering 
Samlingsopbygningen er forløbet tilfredsstillende; der er skabt overblik og udvidelse af de to sammen-
lagte bibliotekers licensadgang til hele universitetet.  
 
 
 

e-ressourcer i alt 48.652
heraf databaser 830
heraf e-tidsskrifter 19.241
heraf e-aviser 113
heraf e-bøger 28.468
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2.3 Klare mål 
 

Tabel 8. Klare mål 

 
 
 
 

Opgave Mål Kriterier for 
tilfredsstillende/på 
vej/ 
utilfredsstillende

Resultat Bedømmelse/ 
kommentar

Udlån fra egen samling Alle trykte nyindkøbte 
bøger skal være klar til 
udlån 10 hverdage (ma-fr), 
efter at de er modtaget fra 
leverandøren.

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.

98%

Udlån fra egen samling Alle trykte nyindkøbte tids-
skrifter skal være klar til 
udlån 3 hverdage (ma-fr), 
efter af de er modtaget fra 
leverandøren.

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.

98%

Udlån fra egen samling Alle bestilte trykte bøger 
skal være klar til udlån efter 
annonceret tid (annonceret 
via hjemme-siden).

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.

98%

Udlån fra egen samling Alle bestilte trykte tids-
skrifter (eller kopier af 
tidsskrifter) skal være klar til 
udlån efter annonceret tid 
(annonceret via 
hjemmesiden).

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.

98%

Tilfredsstillende

Tilfredsstillende

Tilfredsstillende100%Information og 
tilgængelighed

I åbningstiden skal der være 
personale tilstede til at 
vejlede brugere, som 
henvender sig personligt.

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.

Tilfredsstillende100%

Information og 
tilgængelighed

Alle relevante oplysninger 
til brugerne om bibliotekets 
ydelser og service (så som  
åbningstider, udlån og 
reservering af materiale) 
skal være tilgængeligt på 
hjemmesiden.

100-95 % / 90-94 % / 
under 90 %.

Tilfredsstillende100%

Information og 
tilgængelighed

Spørgsmål om 
biblioteksservice stillet 
elektronisk fra brugerne skal 
være besvaret inden for 2 
hverdage (ma-fr).

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.

Tilfredsstillende100%

Information og 
tilgængelighed

Bibliotek skal være åbent i 
den annocerede åbningstid.

100-99 % / 95-98 % / 
under 95 %

Tilfredsstillende100%

Information og 
tilgængelighed

Hjemmesiden skal være 
oppe 24 timer i døgnet

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.
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Opgave Mål Kriterier for 
tilfredsstillende/på 
vej/ 
utilfredsstillende

Resultat Bedømmelse/ 
kommentar

Læsesalsbetjening Bestilte materialer til 
læsesalsudlån skal være klar 
efter annonceret tid 
(annonceret via 
hjemmesiden).

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.

100,00% Tilfredsstillende

Læsesalsbetjening Alle trykte nyindkøbte 
håndbøger skal være klar på 
læsesal 10 hverdage (ma-fr), 
efter at de er modtaget fra 
leverandøren

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.

100,00%

Læsesalsbetjening Alle trykte nyindkøbte 
tidsskrifter skal være klar på 
læsesal 3 hverdage (ma-fr), 
efter at de er modtaget fra 
leverandøren

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.

100,00%

Kulturformidling Udstillingerne skal være 
åbne i de annoncerede 
åbningstider.

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.

100% Tilfredsstillende
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3. Regnskab 
 
3.1 Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har 
opstillet for omkostningsregnskaber. Årsrapporten 2005 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabs-
principper med følgende afvigelser/specifikationer i forhold til regelsættet. 
 

• reoler bunkes og afskrives efter dispensation fra Økonomistyrelsen lineært over 10 år. 
• installationer med særligt højt teknologiindhold afskrives efter dispensation fra Kulturministeri-

et over 10 år i stedet for 20 år 
 
3.2 Resultatopgørelse  
 
Tabel 9 viser Det Kongelige Biblioteks resultatopgørelse for 2006 efter omkostningsprincipper. Sam-
menligningstal fra 2005 er en sammenlægning af de 2 tidligere bibliotekers resultatopgørelse. Som det 
fremgår, er der tale om et resultat på –267,5 mio. kr.  i 2006, hvilket stort set svarer til resultatet for de 2 
biblioteker året før.  
 
Ordinære indtægter 
Ordinære indtægter omfatter salg af varer og tjenesteydelser, hvor de største aktiviteter er udlejnings-
virksomhed samt statslige tilskud. Tilskud til egen drift vedrører indtægter fra private tilskudsmidler, 
mens øvrige driftsindtægter især hidrører fra Det Kongelige Teaters Bibliotek og en samarbejdsaftale 
med forlaget GAD. 
 
Ordinære driftsomkostninger 
Forbrugsomkostninger omfatter husleje og andre forbrugsomkostninger. For så vidt angår andre for-
brugsomkostninger udgør materialekøbet med 49,9 mio. kr. den største enkeltpost. Personaleomkostnin-
ger består hovedsagelig af løn- og pensionsomkostninger, mens de store poster under andre ordinære 
driftsomkostninger er ejendomsskatter samt bygningsvedligeholdelsesudgifter. 
 
Afskrivningerne er især knyttet til bibliotekets bygninger og installationer. Afskrivningerne herpå udgør 
mere end 80% af de samlede afskrivninger på 18,2 mio. kr. Afskrivningerne på bygningerne skal ses i 
sammenhæng med de øvrige bygningsdriftsomkostninger til vedligeholdelse, ejendomsskatter mv. 
Tilsammen repræsenterer dette område godt 43% af de totale omkostninger til øvrig drift. 
 
Andre driftsposter 
Andre driftsposter dækker over tab på debitorer primært i forbindelse med erstatningssager vedrørende 
bortkommet biblioteksmateriale. 
 
Finansielle poster og ekstraordinære indtægter 
De finansielle poster udviser et positivt nettoresultat på 0,6 mio. kr., hvilket hovedsagelig kan henføres 
til renteindtægter i forbindelse med ordningen om selvstændig likviditet. 
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Ser man på budget 2007, svarer dette sammenlagt til bevillingen på finansloven for 2007. Stigningen i 
forhold til 2006 skyldes alene budgetreformen og de heraf afledte konsekvenser for finansieringen af 
bibliotekets drift. Således budgetterer biblioteket med nettorenteudgifter på 26,3 mio. kr. i 2007 mod en 
nettoindtægt på 0,6 mio. kr. i 2006. Udgifterne i 2007 vedrører renter på langfristet gæld til finansiering 
af bibliotekets aktivmasse samt renter på finansiering af igangværende arbejder. 
 
Den nye statslige finansieringsordning udsætter institutionen for en meget betydelig renterisiko. En 
eventuel rentestigning på 0,25% påfører institutionen merrenteudgifter på 1,5 mio. kr., som der ikke er 
bevillingsmæssig dækning for. 

Tabel 9: Resultatopgørelse
1000 kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget
note: 2006 2005 2007

Ordinære driftsindtægter
Salg af varer og tjenesteydelser 24.014,3 23.987,0 5.900,0
Tilskud til egen drift 5.386,7 7.222,0 5.100,0
Øvrige driftsindtægter 2.694,8 2.693,0 900,0
Gebyrer 0,0 0,0 0,0
Ordinære driftsindtægter i alt 32.095,8 33.902,0 11.900,0

Ordinære driftsomkostninger
Forbrugsomkostninger
Husleje 7.203,4 3.112,0 18.200,0
Andre forbrugsomkostninger 101.058,8 102.067,0 80.632,0
Forbrugsomkostninger i alt 108.262,1 105.179,0 98.832,0

1 Personaleomkostninger
Lønninger 142.532,9 142.362,0 144.714,0
Pension 19.992,7 20.234,0 18.502,0
Lønrefusion 7.741,4 8.135,0 4.200,0
Andre personaleomkostninger 1.637,8 1.351,0 0,0
Personaleomkostninger i alt 156.422,1 155.812,0 159.016,0

Andre ordinære driftsomkostninger 17.148,3 21.693,0 0,0
Af- og nedskrivninger 18.161,7 18.239,0 19.994,0
Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0
Ordinære driftsomkostninger i alt 299.994,2 300.923,0 277.842,0

Resultat af ordinær drift -267.898,4 -267.021,0 -265.942,0

Andre driftsposter
Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0
Andre driftsomkostninger 207,4 198,0 0,0
Resultat før finansielle poster -268.105,8 -267.219,0 -265.942,0

Finansielle poster
Finansielle indtægter 667,5 460,0 0,0
Finansielle omkostninger 40,6 59,0 26.258,0
Resultat før ekstraordinære poster -267.478,9 -266.818,0 -292.200,0

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter 1,3 6,0 0,0
Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0
Årets resultat -267.477,6 -266.812,0 -292.200,0
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3.3 Balance  
Balancen i tabel 6 viser Det Kongelige Biblioteks aktiver og forpligtelser ved udgangen af 2006 i for-
hold til den sammenlagte ultimobalance 2005 for de 2 tidligere biblioteker. Balancens oplysninger er 
uddybet i note 2 til 5 (bilag 1). 
 

 
Det bemærkes, at den omkostningsbaserede åbningsbalance for 2007, som implementeres som led i 
bevillingsreformen, ikke umiddelbart kan stemmes af med ultimobalancen i tabel 10. Dette skyldes det 
igangværende byggeprojekt på Njalsgade 112. Dette byggeri er endnu ikke flyttet til bibliotekets bogfø-
ringskreds, men henstod pr. ultimo 2006 under ministeriets hovedkonto for anlægsarbejder for bibliote-
ker. På finansloven for 2007 er renter og afskrivninger på byggeriet imidlertid indregnet i bibliotekets 
driftsbevilling. Derfor indgår det igangværende arbejde i den omkostningsbaserede åbningsbalance for 
2007. 
 
3.4 Omregningstabel 
Tabel 11 viser, hvordan man kommer fra det omkostningsbaserede resultat til det udgiftsbaserede resul-
tat. 
 

Tabel 10: Balance, 1000 kr.
Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo
note: 2006 2006 note 2006 2006

Anlægsaktiver: 4 Egenkapital i alt 627.065 613.304
2 Immaterielle anlægsaktiver Hensættelser 4.579 2.963

Færdiggjorte udviklingsprojekter 555 355 Langfristede gældsposter:
Erhvervede koncenssioner, patenter m.v.

610 1.294
Prioritetsgæld

0 0
Udviklingsprojekter under opførelse

0 453
Anden langfristet gæld

0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt

1.165 2.101
Statsgæld

0 0
3 Materielle anlægsaktiver Langfristet gæld i alt 0 0

Grunde, arealer og bygninger 616.281 607.175 Kortfristede gældsposter:
Infrastruktur

0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser

20.597 16.466
Produktionsanlæg og maskiner 29 990 Anden kortfristet gæld 170 18.112
Transportmateriel 365 221 Skyldige feriepenge 22.228 24.160
Inventar og IT-udstyr

5.609 6.992
Igangværende arbejder for fremmed 
regning 0 0

Igangværende arbejder for egen regning
437 424

Periodeafgrænsningsposter
851 0

Materielle anlægsaktiver i alt 622.721 615.801 Kortfristet gæld i alt 43.846 58.739
Finansielle anlægsaktiver 0 0 Gæld i alt 43.846 58.739
Anlægsaktiver i alt 623.886 617.903
Omsætningsaktiver:

Varebeholdning 0 0
Tilgodehavender 34.503 33.184
Værdipapirer 0 0
Likvide beholdninger 16.901 23.919
Omsætningsaktiver i alt 51.404 57.103
Aktiver i alt 675.290 675.006 Passiver i alt 675.490 675.006
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Som det fremgår, er det omkostningsbaserede resultat på 267,5 mio. kr., hvilket er 12,1  mio. kr. mere 
end det udgiftsbaserede nettoresultat på 255,4 mio. kr. Differencen beror på forskellen mellem de ud-
giftsbaserede og omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Det har navnlig betydning, at afskrivnin-
gerne på bibliotekets aktiver, der kun indgår i det omkostningsbaserede regnskab, er væsentligt større 
end årets investeringer, der alene indgår i det udgiftsbaserede regnskab.  
 
3.5 Bevillingsregnskab  
 
Tabel 12 viser Det Kongelige Biblioteks udgiftsbaserede regnskab. 
 

 
Som det fremgår af regnskabet, er det samlede nettoresultat i 2006 et merforbrug på 4,1 mio. kr. i for-
hold til bevillingen. Dette er sammensat af et merforbrug på 6,2 mio. kr. på ordinær drift og merindtæg-
ter på indtægtsdækket virksomhed på 2,1 mio. kr. Merforbruget på ordinær skyldes planlagt anvendelse 
af videreførslen fra 2005. 
 
3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat  
Tabel 13 viser bibliotekets bevillingsafregning 2006 for driftsbevillingen samt for bibliotekets anlægs-
bevillinger, mens tabel 14 viser det akkumulerede resultat. 
 

Tabel 11. Omregningstabel, 1000 kr.
Årets omkostningsbaserede resultat -267.477,6
- Afskrivninger 18.161,7
- Nedskrivninger 0,0
- Ændringer i hensættelser -1.615,4
+ Afskaffelser -5.932,1
+/- Lagerregulering 0,0
+ Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse -439,7
+/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt
overarbejde)

1.932,2

+/- Periodiseringer 0,0
- Tab på debitor 0,0
+/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver 0,0

Årets nettoudgifter -255.370,9

Tabel 12: Bevillingsregnskab (Det udgiftsbaserede driftsregnskab)
Regnskab Budget Regnskab Budget

2005 2006 2006 2007
Udgifter 286.075 263.000 294.328 -31.328 304.100
Indtægter 35.221 11.700 38.957 -27.257 11.900
Resultat, brutto -250.854 -251.300 -255.371 4.071 -292.200
Bevilling, netto 246.600 0 251.300 -251.300 292.200
Resultat, netto -4.254 -251.300 -4.071 -247.229 0

Løbende priser, 1000 kr.
Difference
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Som det fremgår, var opsparingen primo 2006, der hidrørte fra de 2 tidligere biblioteker, på 17,8 mio. 
kr. Med årets resultat på –4,1 mio. kr. for det sammenlagte bibliotek reduceredes opsparingen til 13,7 
mio. kr. ved udgangen af 2006.  
 
Der er redegjort for videreførslens anvendelse i tabel 15 nedenfor. 
 
I bevillingsafregningen 2005/2006 blev der indarbejdet betydeligt bortfald i de 2 tidligere bibliotekers 
videreførsel. Den række af nødvendige fusionsudgifter, der fulgte med etableringen af det nye bibliotek, 
skulle der derfor findes dækning for inden for en reduceret budgetramme. 
 
Gennem en stram budgetstyring og tilbageholdenhed inden for alle områder og afdelinger er det lykke-
des at finansiere de ekstraordinære udgifter, som fusionen afstedkom i 2006 og samtidig videreføre en 
opsparing på 13,7 mio. kr.  
 
Det Kongelige Bibliotek betragter på denne vanskelige baggrund regnskabsresultat for 2006 som meget 
tilfredsstillende.  
 

 
 

Tabel 13: Bevillingsafregning for 2006

Løbende priser, 1000 kr. Bevilling Regnskab
Årets 

overskud

Disposition, 
oversk. der 
bortfalder

Akkumuleret 
oversk. til 

videreførsel

Driftsbevilling/Statsvirksomhedsbevilling
Lønsum 150.900 141.334 9.566 0 11.555
Øvrig drift 100.400 114.037 -13.637 0 2.165
I alt 251.300 255.371 -4.071 0 13.720
Anlægsbevilling
Udgifter 4.800 34.862 - 0 127.169
Indtægter 0 0 - - -

Tabel 14: Akkumuleret resultat 2006
Løbende priser, 1000 kr. Årets Ultimo 
Hovedkonto resultat 2006
21.31.13 0 0 17.791 -4.071 13.720
21.31.71 134.919 171.132 157.231 -30.062 127.169

Ultimo 2003 Ultimo 2004 Ultimo 2005

Tabel 15. Anvendelse af videreførslen
1.000 kr.
Område Disponeret
Overskud - indtægtsdækket virksomhed 2.165          
Bygningsvedligeholdelsesprojekter 2.161          
Kulturbev.plan elektr. bevaring 1.396          
Øvrige IT-udviklingsprojekter 1.345          
Midlertidig magasinering 1.174          
Investering i ESDH 900             
Materialebevilling NB 06 832             
UMTS-midler til digitalisering 762             
Royalties CNU mv. 720             
Kulturbev.plan fysisk bevaring 477             
Diverse forskningsprojekter 398             
Koncertorganisation 127             
Øvrige disponerede projekter 1.262          
I alt 13.720        
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4. Påtegning 
 
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Kongelige Bibliotek, CVR-nummer 28 98 
88 42, er ansvarlig for, dvs.  
 

• § 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek 
• § 21.31.71. Anlægsprogram, biblioteker (underkonto 20, 21, 34, 55, og 59) 

 
herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillings-
kontrollen for 2006. 
 
Det tilkendegives hermed: 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller 
udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med med-
delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de 
midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 

 
 
København,     /    2007  København,     /    2007  
 
 
Karoline Prien Kjeldsen Erland Kolding Nielsen 
Departementschef Direktør 
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Bilag 
 
Bilag 1. Noter til regnskabet 

 

 

 

Note 1: Personaleomkostninger
årsværk/antal

Antal årsværk 449,0 450,0 446,0 425,7 374,0
Tilgang af medarbejdere 76,0 49,0 71,0 71,0 0,0
Afgang af medarbejdere 65,0 78,0 87,0 80,0 0,0
(*) Budget 2007 er finanslovens oplysninger, som alene indeholder årsværk finansieret af bevillingen og ikke af indtægter og tilskud

Budget 2007 
(*)

Regnskab 2003 Regnskab 2004 Regnskab 
2005

Regnskab 
2006

Note 2: Immaterielle anlægsaktiver
1000 kr.

Kostpris pr. 31.12.2005 (før afskr.) 0,0 0,0 0,0
Primokorrektioner og flytning ml. 
bogføringskredse 554,0 610,1 1164,0
Kostpris pr. 1.1.2006 (før afskr.) 554,0 610,1 1164,0
Tilgang 73,8 1067,9 1141,8
Afgang 0,0 0,0 0,0
Kostpris pr. 31.12.2006 (før afskr.) 627,8 1678,0 2305,8
Akk. afskrivninger -273,0 -384,4 -657,4
Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2006 -273,0 -384,4 -657,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006 354,8 1293,6 1648,4
Årets afskrivninger -273,0 -384,4 -657,4
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0
Årets af- og nedskrivninger -273,0 -384,4 -657,4
Afskrivningsperiode/år 3 3

Primosaldo pr. 1.1 2006 0,0
Tilgang 453,1
Nedskrivninger 0,0

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter 0,0
Kostpris pr. 31.12.2006 453,1

Erhvervede 
koncessioner, 

patenter, licenser 
mv.

I alt
Færdiggjorte 
udviklings-
projekter

Udviklings-
projekter under 

opførelse
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Note 4: Egenkapital 2006
1000 kr.

Primobeholdning 01.01.2006:
Startkapital 0,0
Primoregulering/flytning mellem 
bogføringskredse 618655,3
Bevægelser i året:
Likviditetstildeling 253712,8
Mellemregning med andre 
statsinstitutioner 8413,5
Afstemningsdifferencer 0,0
Overført resultat:
Årets resultat -267477,6
Egenkapital pr. 31.12.2006 613304,0

Note 3: Materielle anlægsaktiver

Kostpris pr. 31.12.2005 (før afskr.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Primokorrektioner og flytning ml. 
bogføringskredse 616.480,5 0,0 365,6 5.637,6 622.483,7
Kostpris pr. 1.1.2006 (før afskr.) 616.480,5 0,0 365,6 5.637,6 622.483,7
Tilgang 5.458,5 1.015,5 0,0 4.114,5 10.588,5
Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostpris pr. 31.12.2006 (før afskr.) 621.938,9 1.015,5 365,6 9.752,1 633.072,1
Akk. afskrivninger -14.763,9 -25,7 -144,8 -2.760,5 -17.694,9
Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2006 -14.763,9 -25,7 -144,8 -2.760,5 -17.694,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2006 607.175,0 989,8 220,8 6.991,6 615.377,2
Årets afskrivninger -14.763,9 -25,7 -144,8 -2.760,5 -17.694,9
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets af- og nedskrivninger -14.763,9 -25,7 -144,8 -2.760,5 -17.694,9
Afskrivningsperiode/år 50/20/10 5 5 5/3

1.000 kr. Inventar og IT-
udstyr

I alt

G
runde, arealer og 

bygninger

Produktionsanlæ
g 

og m
askiner

Transportm
ateriel
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Note 5: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed(*)
Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo

Løbende priser, 1000 kr. 2003 2004 2005 2006
Kort og Billedafdelingen 296,0 255,0 124,0 48,0
Fotografisk Atelier (DDA) 255,0 194,0 204,0 680,6
Digitaliseringydelser 0,0 50,0 197,0 522,8
Bevaringsafdelingen 313,0 319,0 462,0 290,2
Administrationsafdelingen 390,0 556,0 1.403,0 0,0
Driftsafdelingen 2,0 0,0 0,0 0,0
Den Jyske Historiker 77,0 0,0 0,0 0,0
Sikringsafdelingen 0,0 0,0 6,0 77,8
IT-afdelingen 0,0 5,0 216,0 490,3
Procesafdelingen 20,0 32,0 82,0 55,4
(*) Hele opsparingen pr. ult 2005 bortfaldt, jf. årsrapport 2005. Ultimo 2006 er derfor identisk med årets resu

Note 6: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95)
Modtagne

1000 kr. tilskud Udgift
Carl Nielsen Udgaven 2.946 2.946
Carl Nielsen Brevudgaven 969 969
Rued Langgaards opera Antikrist 581 581
Nordisk samarbejde under 1. verdenskr. 409 409
H.C. Andersen, breve Wulff og Koch 406 406
Von Schalburg - en biografi 386 386
Picturing Women 385 385
Dansk Fotohistorie 354 354
Fotografen Jakob A. Riis 279 279
Operaen Vølvens Spaadom 175 175
Magtens Maskarade 172 172
Øvrige projekter 1.209 1.209
I alt 8.271 8.271

Note 7: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)
Modtagne

Løbende priser, 1000 kr. tilskud Udgift
Montanasalen 4.873 4.873
Diverse DEFF-projekter 1.293 1.293
Bogkøb Nationalbiblioteket 425 425
Diamant ensemblet 348 348
Under the same Sky (DCCD) 150 150
Digitisation on Demand 120 120
Tilskud fra Dr. Christiansens Legat 111 111
Fagportal for Historie (Ekstrabevilling) 110 110
Chr. d. 4-koncert 100 100
Øvrige projekter 1.803 1.803
I alt 9.333 9.333

Note 8: Videreførselsoversigt og oversigt over indeståender på beholdningskonti
Underkt. Underkt. Underkt. Underkt.

1000 kr. 10 90 95 97
Indtægter 14.530,4 6.823,5 8.271,0 9.332,6
Udgifter 272.066,3 4.658,5 8.271,0 9.332,6
Årets resultat -257.535,9 2.165,0 - -
Akk. resultat til videreførsel 11.555,5 2.165,0 - -
Ultimosaldo beholdningskonti - - 620,8 1.607,1
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Note 9: Igangværende anlægsprojekter
1000 kr.

Anlægsprojekt Byggestart
Forventet 
afslutning Årets udgift Totaludgift

20. Magasiner 0 0 0,0 0,0
21. Universitetsbibliotek og magasiner 2006 2008 28.086,7 161.500,0
34. Udbedring af bolværker mv. 0 0 24,3 925,0
55. Udb.mod Havnefronten (voldgifts) 0 0 714,0 0,0
59. Isatndsættelse magasiner (Lergravsvej) 2006 2006 6.036,7 14.200,0
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Bilag 2. Det Kongelige Biblioteks aktiviteter i 2006 i medfør af Kulturbevaringsplanen 
 
Baggrund og mål 
Det Kongelige Bibliotek har i 2006 som led i en fireårig bevilling modtaget 6,3 mio kr. på særbevillin-
gen til bevaring af kulturarven. Bevillingen har muliggjort en væsentlig forøgelse af bevaringsindsatsen 
for at indhente et mangeårigt efterslæb med konservering af truede genstande af enestående national 
betydning samt til en forebyggende bevaringsindsats. Den forøgede indsats tager udgangspunkt i Det 
Kongelige Biblioteks Handlingsplan for bevaring af Det Kongelige Biblioteks fysiske samlinger 2004-
2007, som blev udarbejdet december 2004. Efter fusionen mellem Det Kongelige Bibliotek og Dan-
marks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) er den særlige bevaringsindsats som var aftalt i 
DNLBs resultatkontrakt blevet videreført i den nye institution. 
 
Det Kongelige Biblioteks bevaringsindsats sker som en kombineret indsats baseret dels på kulturbeva-
ringsbevillingen og dels på bibliotekets ordinære finanslovsbevilling. Bevaringsindsatsen kan opdeles i 
de tre overordnede indsatsområder. 
 
Forebyggende bevaring, der omfatter alle de aktiviteter, der er forbundet med forebyggelse af nedbryd-
ning af genstandene uden indgriben i selve genstanden. Indsatsen er især koncentreret omkring afrens-
ning af samlinger kombineret med en omemballering, hvor syreholdig emballage udskiftes med nye 
æsker og omslag af syrefri materialer. Indsatsen omfatter også tilsyn og rådgivning omkring opbeva-
ringsmiljøet i magasiner og i udstillingsfaciliteter. 
 
Konservering, der omfatter såvel kemisk som fysisk indgreb på en skadet genstand med henblik på at 
stabilisere eller genskabe genstanden i dens fysiske form. 
 
Substitution, der omfatter fremstilling af en erstatningskopi af genstande, der er i fare for at gå tabt ved 
nedbrydning. Dette sker ved at informationen overføres til et nyt bærende medie i form af film eller på 
digital form. Herved langtidsbevares den information, som originalgenstandene er bærere af. Bibliote-
kets indsats er fokuseret på samlinger af nitrat- og acetatnegativer samt sprødt og blækætset papir. 
 
Resultater og analyse 
I forbindelse med det delvise bortfald af bibliotekets opsparing i begyndelsen af året blev opsparingen 
på særbevillingen reduceret med 6 mio kr., hvilket nødvendiggjorde en revision af de lagte planer. 
Arbejdet i 2006 er herefter udført på et reduceret aktivitetsniveau, men stadig ud fra ud fra handlings-
planen fra 2004. En udvidelse af værkstedet er afsluttet i 2006, og der er for at understøtte den forøgede 
bevaringsindsats for bibliotekets samlinger foretaget yderligere en række forbedringer på lokalesiden, 
herunder oprettelse af konserveringsværksted på Slotsholmen og et rum til modtagelse af donerede 
samlinger inden indslusning i magasin og en udvidelse af værkstedet. Samtidig er der igangsat en ind-
sats inden for områderne afrensning, emballering og konservering. Indsatsen involverer også samlings-
afdelingerne, som foretager prioritering og udtagning af samlinger.  
 



 -33- 

Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek havde via resultatkontrakten fået 0,6 mio. kr. hvert 
år i perioden 2003-2006 til den fysiske bevaring. Kravet i resultatkontrakten var, at der skulle behandles 
min. 1.000 enheder om året. 
 
For at give et fuldstændigt billede er der i nedenstående skema redegjort for Bevaringsafdelingens 
samlede indsats, finansieret af såvel finanslovsbevillingen som af særbevillingen. I tabellen sammenhol-
des de fem måltal fra handlingsplanen og måltallet fra DNLBs resultatkontrakt med årets samlede 
resultat: 
 

 Mål Resultat Pct. 
 2006 2006  
Forebyggende bevaring (emballering)    
Æsker 22.500 10.624 47% 
Syrefri læg, omslag og kuverter 16.000 25.185 157% 
Passepartoutmontering  165  
Afrensning af samlinger (hyldemeter)  117  
    
Aktiv konservering    
Indbinding (bøger)  264  
Mærkninger  255  
Konservering af bøger og arkiver    
- antal enheder 780 1.917 246% 
- antal enkeltblade  10.144  
Konservering af kort (kort)  373  
Konservering af fotos (fotos)  30  
    
Substitution    
Fotografiske objekter 2.000 2.000 100% 
Bogsider 60.000 0 0% 
    
Tidl. Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige 
Bibliotek 

   

Behandlede enheder 1.000 1.009 101% 
 
 
Tallet for antal producerede æsker er lavere end planlagt, fordi en ti år gammel maskine viste sig at være 
udtjent midt på året. En ny maskine er anskaffet sidst på året. Indsatsen blev omprioriteret og i stedet 
koncentreret om produktion af læg og konservering af bøger. Opgaven Substitution er blevet nedpriori-
teret i forbindelse med bortfald af opsparingen, således at opgaven er koncentreret om fotografiske 
objekter. 
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Et særligt indsatsområde er forberedelsen af nye magasiner. I henhold til de lagte planer vil der blive 
indrettet klimastyrede magasiner i Njalsgade 112 og på Godsbanen, hvor næsten alle samlinger af 
enestående national betydning kan magasineres. Opbevaring af samlingerne i klimastyrede magasiner er 
så absolut den bedste og mest økonomiske måde at forebygge nedbrydningen på. Bevaringsafdelingen 
har derfor deltaget aktivt i at fastsætte krav til opbevaringsforholdene i de nye magasiner. Afrensning af 
samlinger og forberedelse af samlingernes indflytning i de nye magasiner vil derfor i de kommende år få 
en højere prioritet end i de oprindelige planer, således at det bliver samlinger, som er renset for støv og 
snavs, som flyttes ind i de nye magasiner. Bevaringsafdelingen har desuden udarbejdet bevaringskrav til 
den nyindrettede Montanasal, som skal anvendes til udstillinger af bibliotekets skatte.  
 
Indsatsen med emballering og konservering er fulgt op med en intensiveret indsats for at forbedre ren-
gøringstilstanden i de eksisterende magasiner.  Dette skal sikre at allerede behandlede genstande ikke 
skal genbehandles eller afrenses inden for en kortere tidshorisont. 
 
I 2006 er det tredje indsatsområde Substitution sat i gang som et pilotprojekt. Projektet gennemføres 
omkring substitution af svært nedbrudte negativer på acetat- og nitratbase. Erfaringerne vil kunne an-
vendes i planlægningen af digitalisering, som skal ske ud fra et bevaringshensyn. Projektet er kombine-
ret med et ph.d. projekt, Preservation copying of unstable cellulose based materials.  
 
For så vidt angår 2007 er der sket en mindre omprioritering af indsatsen, idet måltallet for æsker sat ned, 
mens de øvrige måltal er forøget, så kravene til Bevaringsafdelingen samlet set ikke formindskes, jf. 
nedenstående tabel.  
 

 
Økonomi 
Som det fremgår af økonomioversigten blev der brugt i alt 7,8 mio. kr. i 2006. Heraf gik 3,5 til præven-
tiv bevaring, mens 4,0 mio. kr. og 0,3 mio. kr. gik til henholdsvis aktiv bevaring og substitution. Ved 
udgangen af 2006 er der et uforbrugt beløb på 0,5 mio. kr. Det uforbrugte beløb vil blive anvendt i 2007 
til en ligelig indsats på Forebyggende bevaring og Aktiv konservering. 
 
 
 

Oprindelige Reviderede 
Projekt måltal måltal
Æsker 22.500 15.000
Syrefri læg 16.000 20.000
Konservering, bøger 780 850
Substitution, fotografiske objekter 2.000 4.000
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Vurdering 
Efter de nødvendige justeringer af planerne ved bortfaldet af opsparingen er bevaringsindsatsen fortsat i 
henhold til principperne i de lagte prioriteringer. Dog er projektet for substitution af bogsider udsat. 
Hvad angår behandling af enheder har det været nødvendigt at omprioritere, da æskemaskinen gik i 
stykker, men prioriteringen er opretholdt og det samlede mål er nået med en anden materialesammen-
sætning. Den store særbevilling til bevaring betyder at en række truede genstande og samlinger nu kan 
blive behandlet, således at yderligere nedbrydning stoppes. Den betyder også at der er kapacitet til at 
gennemføre forebyggende bevaring, således at der sker løbende forbedring af bevaringsforholdene i 
eksisterende magasiner og udstillingsområder samt for ved fysisk håndtering af værkerne. 
 

Oversigt over budget og anvendelse af midler i medfør af kulturbevaringsplanen
Konservering af truede genstande af enestående national betydning
Mio. kr., 2005 priser Budget Regnskab Afvigelse Budget Budget
Projekt 2006 2006 2006 2007 2008
Præventiv bevaring 1,6 3,5 -1,9 1,7
Aktiv konservering 3,3 4,0 -0,7 3,5
Substitution 1,2 0,3 0,9 0,9
Evt. budgetteret videreførsel 2006 2,2 0,5 1,7
I alt 8,3 8,3 0,0 6,1 0,0


