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1. Beretning 
 

1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver 
Det Kongelige Bibliotek er nationalbibliotek, forskningsinstitution og universitetsbibliotek for 
Københavns Universitet. Der findes særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed, 
herunder pligtaflevering (Lov nr. 1439 af 22. december 2004), tyverisikring, L 248 af 8/6 1978 
og forskning, Lov nr. 224 af 27/3 1996. 
 
Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven. Ifølge anmærk-
ningerne er bibliotekets hovedopgaver således 

• Nationalbiblioteksservice 
• Nationalbiblioteksforskning 
• Universitetsbiblioteksservice 

 
Mission 
Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid. Det 
Kongelige Bibliotek er Danmarks nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Københavns 
Universitet.  
Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og uden-
landsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, 
arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i konventionel eller digital form. Institutio-
nen giver 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 
museums- og kulturinstitution formidler nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangs-
punkt 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 leve-
rer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og 
forskning. Herudover stiller det informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herun-
der erhvervslivet og den offentlige sektor.  
 
Vision 
Det Kongelige Bibliotek vil være blandt de førende national- og universitetsbiblioteker i Euro-
pa ved 
• at forenkle, effektivisere og udbygge adgangen til og benyttelsen af institutionen og dens 

ressourcer  
• fortsat gennem nationalt og internationalt samarbejde og partnerskaber at udvikle det hy-

bride national- og universitetsbibliotek  
• at udvikle institutionen i lyset af de hastige omvæltninger i videnproduktion og i videnfor-

midling med konvergens mellem forskellige medietyper  
• at udbygge den digitale infrastruktur for dansk forskning.  
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1.2. Årets faglige resultater 
 
Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek indgik i 
september 2007 en ny resultatkontrakt 2007-2010 med Kulturministeriet. 
 
I tabel 1 nedenfor er der redegjort for målopfyldelsen i 2007. Samtidig er ressourceforbruget på 
de enkelte delprodukter/opgaver angivet, idet samtlige fællesomkostninger er fordelt på pro-
dukterne. 
 
Tabel 1: Omkostninger og resultatkrav
Produkt/opgave Omkostninger Opfyldte 

resultatkrav
Delvist opfyldte 

resultatkrav
Ikke opfyldte 
resultatkrav

1000 kr. Antal Antal Antal
Nationalbiblioteksservice/indsamling 36.634                  2 0 0
Nationalbiblioteksservice/bevaring 46.960                  1 0 0
Nationalbiblioteksservice/formidling 52.355                  1 0 1
Nationalbiblioteksforskning/forskningspublicering 17.858                  1 0 0
Nationalbiblioteksforskning/anden formidling 7.978                    1 0 0
Universitetsbiblioteksservice/samlingsopbygning 115.948                2 0 0
Universitetsbiblioteksservice/formidling 55.658                  3 2 0
I alt 333.391                11 2 1  
 
Nationalbiblioteksservice 
For så vidt angår produktet nationalbiblioteksservice består det af tre delprodukter:  

• indsamling i medfør af pligtafleveringsloven samt anden indsamling 
• bevaring i form af forebyggende og aktiv bevaring 
• formidling forstået som udlån og vejledning samt formidling i form af udstillinger, kon-

certer og foredrag 
 
Som det fremgår af tabellen, kan ressourceforbruget opgøres til 135,9 mio. kr. inkl. fordelte 
fællesomkostninger. I alt var der 5 resultatmål inden for dette område, der var relevante i 2007. 
Heraf blev 4 opfyldt, mens et enkelt ikke blev opfyldt. Biblioteket vurderer resultatet som til-
fredsstillende. 
 
Nationalbiblioteksforskning 
Med hensyn til Nationalbiblioteksforskning er dette opdelt i to delprodukter, nemlig forsk-
ningspublicering og anden forskningsformidling gennem foredrag, konferencer mv. Ressource-
forbruget til området kan opgøres til 25,8 mio. kr. inkl. fordelte fællesomkostninger. Resultat-
kontrakten indeholder 2 resultatkrav til dette område, der begge blev opfyldt. For forsknings-
bliceringen er der endda tale om en væsentlig højere aktivitet end forudsat i resultatkontrakten. 
Biblioteket anser på den baggrund resultatet for meget tilfredsstillende. 
 
Universitetsbiblioteksservice 
Vedrørende Universitetsbiblioteksservice er området opdelt i 2 delprodukter: 

• Samlingsopbygning til universitetsbiblioteket, herunder magasinering af samlingerne 
• Formidling i form af udlån og vejledning samt anden formidlingsservice  
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Ressourceforbruget til universitetsbiblioteksservice kan opgøres til 171,6 mio. kr. inkl. fordelte 
fællesomkostninger. Resultatkontrakten indeholder i alt 7 mål for universitetsbiblioteket, der 
var relevante i 2007. 5 mål blev opfyldt, mens 2 mål blev delvist opfyldt. Biblioteket anser 
målopfyldelsen inden for universitetsbibliotekets område for at være tilfredsstillende. 
 
Med hensyn til resultatkontratens målopfyldelse henvises der i øvrigt til målrapporteringsske-
maerne i afsnit 2.1, bilag 1 samt til afsnit 2.2, hvor enkelte resultatmål behandles uddybende. 
 
Benyttelsen af biblioteket i 2007 
Som supplement til ovenstående gennemgang af resultatkontrakten beskrives årets faglige re-
sultater i det følgende gennem en række centrale nøgletal for udviklingen i biblioteksbenyttel-
sen.  
 
Nedenstående tabel belyser udviklingen i elektroniske lån i forhold til konventionelle lån i 
perioden 2002 til 2007. Ved elektroniske lån (E-lån) forstås downloads af relevante digitale 
ressourcer, som biblioteket selv har udviklet, erhvervet eller anskaffet licens til. 
 
Benyttelse, udlån      

              

Udlån (1.000) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Konventionelle lån ex fornyelser 965 899 861 811 754 681

E-lån 1.237 1.997 2.752 3.398 3.673 3.809

Total primær udlån 2.202 2.896 3.613 4.209 4.428 4.488

% E-lån af primær udlån 56% 69% 76% 81% 83% 85%

Produktivitet (kr.) 0 0 0 0 0 0

Omkostninger pr. udlån 15,30 10,90 9,10 8,44 6,47  5,22

 
Som det fremgår, er antallet af udlån i 2007 steget i forhold til 2006. Væksten ligger på de elek-
troniske lån, mens de konventionelle lån som i tidligere år udviser en vigende tendens. Ned-
gangen i de fysiske lån afspejler den generelle udvikling på området, hvor især trykte tids-
skrifter substitueres med elektroniske. 
 
Det kan i forlængelse af det stigende elektroniske udlånstal oplyses, at også antallet af søgnin-
ger i databaser steg i 2007 i forhold til året før. I 2007 blev der registreret 1.039.314 søgninger i 
bibliotekets databaser, hvilket er 9% højere end i 2006. 
 
Omkostningerne pr. udlån blev på 5,22 kr. i 2007.  
 
Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside sam-
menholdt med besøg på bibliotekets 4 betjeningssteder (fysiske besøg). 
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Benyttelse, besøgende      

              

Besøg (stk) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Besøg på hjemmeside 2.849.495 3.213.273 3.374.688 3.890.181 4.151.607 3.878.131

Fysiske besøg 962.141 961.007 902.325 876.731 817.667 850.301

I alt 3.811.636 4.174.280 4.277.013 4.766.912 4.969.274 4.728.432

 
Biblioteket satser i indeværende kontraktperiode målrettet på at styrke læringsrummet for de 
studerende bl.a. gennem flere læsepladser og en udvidelse af åbningstiderne. Resultaterne heraf 
kan aflæses allerede i 2007, hvor der er en stigning i antal fysiske besøg i forhold til 2006. 
Tendensen til faldende benyttelse af bygningerne er derfor brudt. Tallene dækker over et fortsat 
fald på bibliotekets betjeningssted på Amager, mens der er til gengæld en pæn fremgang i 
Diamanten og især i Fiolstræde, hvor benyttelsen er steget med 12% i forhold til året før. 
 
De bagvedliggende tendenser er klare og interessante: Der er tale om en fortsat vækst i e-
udlånet på bekostning af det fysiske bogudlån. Til gengæld er der tale om en markant ændring i 
benyttelsesmønstret, så den personlige benyttelse i vore bygninger for første gang siden højde-
punktet i 2003 igen er stigende. Benyttelsesmønstret afspejler efter bibliotekets vurdering, at 
brugerne ønsker at bruge bibliotekets bygninger ikke blot for at læse på læsesalene (læsesalslå-
net er stagnerende), men også for at mødes og drage fordel af studiemiljøet. 
 
Biblioteket forventer en yderligere stigning i besøgstallet efter ibrugtagningen af nye faciliteter 
til universitetsbiblioteket på Amager samt på Nørre Alle efter indvielse af det nyindrettede 
studiemiljø.  
 
Som det også fremgår af tabellen, viser tallet for besøg på Det Kongelige Biblioteks hjemme-
side en beskeden tilbagegang og er på niveau med tallet fra 2005. Årsagen til faldet på 6,6% er 
de besøgendes reaktion på lanceringen af den nye hjemmeside i 2007. Der er tale om en normal 
reaktion umiddelbart efter en stor omlægning af en hjemmeside, som den Det Kongelige Bibli-
otek gennemførte i 2007. Besøgstallet forventes atter at stige i 2008. 
 
 
1.3. Årets økonomiske resultat 
 
Figur 1 viser Det Kongelige Biblioteks indtægter og omkostninger i 2007 samt indtægter og 
omkostninger i 2008 på baggrund af forslag til finanslov for 2008 (II). 
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Figur 1 Indtægter og omkostninger 
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Som det fremgår af tabellen, havde Det Kongelige Bibliotek et beskedent merforbrug (3,4 mio. 
kr.) i 2007. Stigningen i udgifter og indtægter i 2008 i forhold til 2007 skyldes dels omkostnin-
ger i forbindelse med ibrugtagning af det kombinerede universitetsbibliotek og magasinbyggeri 
på Amager, dels Økonomistyrelsens omlægning af rentestrukturen på langfristet gæld.  
 
Figur 2 viser sammensætningen af Det Kongelige Biblioteks balance. For så vidt angår ultimo 
2006 er det den godkendte omkostningsbaserede åbningsbalance, der er anvendt. 
Figur 2 Balancens sammensætning 
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Som det fremgår, vedrører langt den største del af aktivmassen bibliotekets materielle anlægs-
aktiver, som især består af arealer og bygninger. Arealer og bygninger udgør knapt 89% af den 
samlede aktivmasse. 
 
Anlægsaktiverne modsvares af langfristet gæld, som udgør langt den største del af passivsiden. 
Figur 3 viser egenkapitalens sammensætning pr. ultimo 2007. 
 
Figur 3 Egenkapitalens sammensætning 
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Som det fremgår, er det overførte overskud pr. ultimo 2007 på 4,7 mio. kr. Langt den største 
del heraf hidrører fra indtægtsdækket virksomhed.  
 
Figur 4 viser udnyttelsen af lånerammen. 
 
Figur 4 Låneramme og SKB-gæld 
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Som det fremgår, har biblioteket overholdt lånerammen ved udgangen af 2007. Biblioteket har 
ikke overskredet lånerammen på noget tidspunkt i 2007. 
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I 2008 vil den relativt store bygge- og IT-kredit blive nedskrevet i forbindelse med ibrugtag-
ningen af det nye universitetsbiblioteks- og magasinbyggeri på Amager. Samlet set budgetterer 
biblioteket med en mindre forøgelse af gælden i 2008, men biblioteket forventer ikke proble-
mer med at overholde lånerammen.  
 
Sammenfattende om det økonomiske resultat 
 
I 2006, som var det første hele driftsår for det nye sammenlagte bibliotek, fik institutionen be-
skåret sin opsparing med 11,3 mio. kr. Biblioteket har i såvel 2006 som 2007 udvist stor tilba-
geholdenhed og kun prioriteret projekter, som var helt nødvendige i forbindelse med fusionen 
af den tidligere institution Det Kongelige Bibliotek med Danmarks Natur- og Lægevidenskabe-
lige Bibliotek.  
 
Biblioteket er gennem den stramme udgiftsstyring kommet ud af 2007 uden underskud. Biblio-
teket betragter på den baggrund det økonomiske resultat som tilfredsstillende.  
 
Det delvise bortfald af bibliotekets opsparing i kombination med de ekstraordinære fusionsom-
kostninger betyder imidlertid samtidig, at bibliotekets opsparing inden for ordinær virksomhed 
reelt er væk ved indgangen til 2008. Det videreførte overskud fra 2007 vedrører således ind-
tægtsdækket virksomhed. 
 
1.4. Forventninger til kommende år 
 
Det kommende år bliver et økonomisk set vanskeligt år for biblioteket. Tilrettelæggelsen af 
arbejdet har – som alle andre steder i staten – skullet ske på grundlag af en midlertidig bevil-
lingslov som følge af valget til Folketinget i november 2007. I februar 2008 blev det nye fi-
nanslovforslag FFL 2008 (II) offentliggjort. FFL 2008 (II) indeholder rammereduktioner be-
grundet i nye indkøbsaftaler og omlægning af ejendomsskatterne såvel som krav om inden for 
den kommende bevilling at gennemføre en opsparing på 1 pct. af bevillingen. Hertil kommer, 
at overført overskud fra regnskab 2007 også er indefrosset. 
 
Dette skal for Det Kongelige Biblioteks vedkommende ses i sammenhæng med, at der i 2008 er 
aflevering af nybyggeriet på Njalsgade 112 med i alt 5.500 kvadratmeter. Byggeriet rummer 
publikumsfaciliteter (Publikumsdelen vil komme til at rumme 493 studiepladser samt plads til 
faglig vejledning, undervisning og udlån) og lavtempererede magasiner. De lavtempererede 
magasiner vil blive anvendt til opbevaring af ca. 27.000 hyldemeter bøger og andet bevarings-
værdigt materiale.  
 
I ibrugtagningsåret 2008 har biblioteket en række engangsudgifter, bl.a. til flytning af ca. 45 
hyldekilometer bøger og andet materiale til det nye magasin og til frigjort kapacitet i andre 
magasiner. I forbindelse med flytningen ophører bibliotekets brug af magasinlokaler på Dan-
marks Tekniske Universitet, hvor ca. 14 hyldekilometer p.t. opbevares. Brugsmålet er opsagt af 
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Danmarks Tekniske Universitet, men da det var lejefrit, frigøres der ikke huslejemidler, som 
kunne anvendes til dækning af merudgifterne ved det øgede antal kvadratmeter i eget regi.  
 
Biblioteket har siden indgåelsen af resultatkontrakten for 1998 inden for sit budget haft en 
ramme til bygningsdrift. Rammen dækker husleje, ejendomsskatter, drift og vedligehold. Som 
følge af tilvækst antal kvadratmetre og stigende udgifter pr. kvadratmeter til bl.a. ejendoms-
skatter og energi kan basisudgifterne ikke længere dækkes fuldt ud inden for rammen, og der er 
ikke længere luft til at gennemføre vedligehold ud over den daglige drift. Problemstillingen har 
været forudsigelig siden resultatkontrakten for 1998 blev indgået, men nu er den en realitet.  
 
Samlet set udgør udgifterne til basal drift og afdrag på de lån, der er etableret i bygningerne i 
forbindelse med omkostningsreformen ca. 27% af de samlede omkostninger i 2007 samlede 
bevilling. Den eksisterende bygningsmasse er i overensstemmelse med bibliotekets formål, og 
tjener som magasiner for ca. 190 hyldekilometer bøger og andet biblioteksmateriale, publi-
kumsarealer med læsepladser for nationalbibliotekets og universitetsbibliotekets brugere og 
baglandslokaler til de ansatte. 
 
Hvad angår de fagligt indholdsmæssige dele af bibliotekets virksomhed er det bibliotekets for-
ventningen, at hovedparten af resultatkontraktens mål for 2008 vil kunne opfyldes. Det er dog 
nødvendigt med en vis ressourcemæssig omprioritering med henblik på at dække omkostninger 
til indflytning i det nye byggeri på Njalsgade 112. 
 
På den elektroniske formidlingsside bliver en af de største udfordringer at få den nye overbyg-
ning (Primo) til det eksisterende bibliotekssystem (Rex) til at udvikle sig som planlagt og at få 
flere eksterne biblioteker til at tilslutte sig systemet. 
 
På universitetsbibliotekssiden bliver den allerstørste udfordring at få KUBIS-samarbejdet til at 
udfolde sig som planlagt. 2008 er samarbejdsaftalens første arbejdsår, hvor der skal indgås 
aftaler mellem det enkelte fakultet ved Købehavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek om 
formål, mål og ressourcer. Meget tid vil i det første år blive anvendt på de organisatoriske 
rammer og på strømlining af processer og systemer. 
 
For nationalbiblioteket har udfaldet af Kulturministeriets arbejde med digitalisering af kultur-
arven afgørende betydning i et langtrækkende perspektiv. 
 
2008 vil også blive præget af kulturministerens beslutning om at fusionere Dansk Folkeminde-
samling (DFS) med Det Kongelige Bibliotek. Bevillingsretligt sker fusionen med virkning fra 
1. januar 2008, og med praktisk ikrafttræden pr. 1. juni 2008. Dansk Folkemindesamling er 
Danmarks arkiv for folkeminder. Folkemindesamlingen bevarer almindelige menneskers livs-
opfattelser, erindringer, traditioner, sang, musik og dagligdags historier for eftertiden. DFS 
forsker i alle befolkningsgruppers kultur, og arkivet og samlingerne gemmer på flere hundrede 
års dokumentation af de mennesker og det samfund, der er baggrunden for Danmark i dag. 
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DFSs faglige opgaver videreføres som en selvstændig afdeling under Nationalbiblioteket, mens 
institutionens fællesfunktioner overgår til KB’s fællesfunktioner. Fusionen skal føre til, at DFS 
får frigjort ressourcer til kerneopgaverne, og at KB får udvidet sit faglige og forskningsfaglige 
miljø. Fagligt indholdsmæssigt er der stor synergi i denne fusion, og forventningen er, at den 
kan gennemføres uden vanskeligheder. 
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2. Målrapportering 
 
2.1. Målrapporteringens første del – skematisk oversigt 
 

1000 kr., løbende priser Indtægtsført 
bevilling

Øvrige 
indtægter

Omkostninger Andel af årets 
merforbrug

Andel opfyldte 
resultatkrav

NB-service/indsamling -32.493 -3.769 36.634 11% 2/2
NB-service/bevaring -41.651 -4.832 46.960 14% 1/1
NB-service/formidling -46.436 -5.387 52.355 16% 1/2
NB-forskning/publicering -15.839 -1.837 17.858 5% 1/1
NB-forskning/anden formidling -7.076 -821 7.978 2% 1/1
KUB-service/samlingsopbygning -102.841 -11.930 115.948 35% 2/2
KUB-service/formidling -49.366 -5.727 55.658 17% 3/5
I alt -295.703 -34.304 333.391 100% 11/14

Tabel 3: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

Note: Der henvises til bilag 9 med hensyn principper for fordeling af indtægtsført bevilling og indirekte omkostninger. 

 

I tabel 3 er målopfyldelsen 2007 i Det Kongelige Biblioteks resultatkontrakt sammenholdt med 
ressourceforbruget til bibliotekets hovedopgaver. Det bemærkes, at bibliotekets resultatkon-
trakt ikke er opbygget på en sådan måde, at det er muligt at opgøre, hvor mange ressourcer der 
er anvendt på at opnå målene inden for de enkelte områder.   
 

Nationalbiblioteksservice 
Nationalbiblioteksservice omfatter tre delprodukter, nemlig indsamling, formidling og beva-
ring. I alt var der 5 resultatmål inden for dette område, der var relevante i 2007. Heraf blev 4 
opfyldt, mens et enkelt ikke blev opfyldt. Det ikke opfyldte formål vedrører videreudvikling af 
det hybride bibliotek under området formidling.  
 
I henhold til resultatkontrakten var det et krav, at udlånet af elektroniske ressourcer skulle stige 
med mindst 10%. Reelt blev der tale om et beskedent fald. Den manglende målopfyldelse 
hænger efter bibliotekets vurdering sammen med en omlægning på bibliotekets web. Omlæg-
ningen af visse tekstsamlinger til nyere præsentationer har betydet et midlertidigt fald i den 
samlede benyttelse. 
 
Nationalbiblioteksforskning 
Med hensyn til Nationalbiblioteksforskning er dette opdelt i to delprodukter, nemlig forsk-
ningspublicering og anden forskningsformidling gennem foredrag, konferencer mv.  
 
Resultatkontrakten indeholder 2 resultatkrav til dette område, der begge blev opfyldt. For 
forskningspubliceringen er der endda tale om en væsentlig højere aktivitet end forudsat i resul-
tatkontrakten.  
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Universitetsbiblioteksservice 
Vedrørende Universitetsbiblioteksservice er området opdelt i 2 delprodukter, nemlig samlings-
opbygning og formidling. Resultatkontrakten indeholder i alt 7 mål for universitetsbiblioteket, 
der var relevante i 2007. Heraf blev 5 mål opfyldt, mens 2 mål blev delvist opfyldt. 
 
Det ene mål, der kun blev delvist opfyldt, var brugertilfredshed med åbningstiderne. I henhold 
til resultatkontrakten var det målet, at mindst 75% af de adspurgte brugere skulle være tilfredse 
med åbningstiderne. Bibliotekets brugertilfredshedsundersøgelse viste, at kun 69,9% erklærede 
sig tilfredse med åbningstiderne. Biblioteket udvider åbningstiderne i 2008 og gentager bruger-
tilfredshedsundersøgelsen. 
 
For så vidt angår det andet mål, der blev delvist opfyldt, vedrører det flere deltagere i bruger-
uddannelsen under området formidling. 
 
Ifølge resultatkontrakten var det et krav, at flere brugere skulle gennemføre relevant uddannel-
se og at alle kurser skulle evalueres med en tilfredshed på minimum 80%.  
 
I 2007 lykkedes det at bringe antallet af brugere pr. kursus op (større deltagerfrekvens), men 
der blev afholdt færre kurser end i 2006. Til gengæld var brugertilfredsheden høj. Hele 91,5% 
tilkendegav, at de var tilfredse eller meget tilfredse. Samlet er målet derfor delvist opfyldt. 
 
Den manglende målopfyldelse med hensyn til antallet af brugere skyldes til dels en omlægning 
af strategien med hensyn til brugeruddannelse. Biblioteket har arbejdet med at udvikle elektro-
niske undervisningsmoduler, som brugerne selv administrerer. De elektroniske kurser er bespa-
rende og fleksible for brugerne og må antages delvist at substituere de direkte konfrontations-
kurser, så efterspørgslen efter denne type kurser må forventes at falde. Resultatmålet i kontrak-
ten vil derfor efter aftale med ministeriet blive justeret i 2008. 
 
Sammenfattende vurdering 
 
Resultaterne i 2007 viser, at 11 ud af 14 kontraktmål blev opfyldt, mens 2 blev delvist opfyldt, 
og et mål ikke blev opfyldt. Samlet er der efter bibliotekets vurdering tale om et tilfredsstillen-
de resultat for det første år under den nye kontrakt, og biblioteket ser målopfyldelsen som et 
første skridt på vejen mod at realisere den vision, som resultatkontrakten bygger på. 
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2.2. Målrapporteringens anden del – uddybende analyser og vurderinger 
 

Udbygning af digitale samlinger 
 
Mål og baggrund 
Det indgår i Nationalbibliotekets strategi, at biblioteket skal formidle viden og oplevelser inden 
for den del af landets kulturarv, som Nationalbiblioteket har ansvaret for. Målet er at give 
direkte elektronisk adgang til digitale udgaver af danske værker, som indgår i samlingerne ved 
årligt at digitalisere 32.000 sider. Desuden vil biblioteket formidle den fond af viden, som 
bibliotekets medarbejdere har om samlingerne og om de emner, som samlingerne dækker. 
 
Resultater 
Der er i 2007 digitaliseret i alt 55.000 sider, fordelt således: Småtrykssamlingen: 18.000, Hånd-
skriftafdelingen: 5.000, Kort- og Billedafdelingen: 13.000, Musik- og Teaterafdelingen: 18.000 
og Orientalsk og Judaistisk Afdeling 1.000. Målet er således nået med en målopfyldelse på 172 
pct. 
 
Økonomi 
Der er ikke afsat særskilte midler i resultatkontrakten til opgaven, der derfor løses inden for 
bibliotekets almindelige driftsbevilling. 
 
Analyse 
Det indgår i bibliotekets politik, at digitaliserede værker ikke blot skal stilles passivt til rådig-
hed via online-bibliotekskataloger, men at de digitaliserede værker skal formildes aktivt.  
 
I 2007 har hovedparten af indsatsen været koncentreret om formidling af danske værker og 
danske emner. Især skal fremhæves en omfattende hjemmeside om digteren Per Højholt, som 
har fået en fornem omtalte i medierne. Med introducerende tekster og knap tyve digitaliseringer 
af forarbejderne til trykte og utrykte digte samt lydbånd og videofilm, er der sket en web-
formidling til et bredt publikum af materiale fra samtiden. To andre hjemmesider Codices 
Latini Haunienses og Fragmenta Latina Hauniensia er rettet mod forskningen. I 2007 er ni 
håndskrifter oplagt og beskrevet, spændende fra 7. årh. til ca. 1600. De to latinske portaler 
rummer nu tilsammen ca. 100 fuldstændige faksimiler. En online-udgave af manuskripterne til 
36 værker eller samlinger fra komponisten Peter Heises hånd – er publiceret.  
 
Andre web-formidlingssider drejer sig om enkelte emner, f.eks. en hjemmeside om Havfruer, 
som har samlet alt fra opdagelsesrejsendes sandfærdige møder med havfruer til H.C. Andersens 
berømte eventyr og den musik, som emnet har inspireret til. 
 
Vurdering 
Gennem den selektive digitaliseringsindsats stilles dele af kulturarven til rådighed for en bred 
vifte af brugergrupper. Værkerne kan bruges i undervisning, i forbindelse med højere uddan-
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nelse, til forskning og giver den interesserede borger mulighed for at komme tæt på en mang-
foldighed af værker og materialetyper i bibliotekets samlinger. Det indgår i bibliotekets missi-
on, at samlingerne skal stilles til rådighed på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, 
samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Den selektive 
digitalisering og formidlingen af værkerne bidrager til at indfri missionen. 
Videreudvikling og prioritering af nationalbibliotekets vejledning og personlige betjening  
 
Mål og baggrund 
Det Kongelige Bibliotek har til opgave at forenkle, effektivisere og udbygge adgangen til og 
benyttelsen af institutionen og dens ressourcer – herunder at opbygge Det Kongelige Biblioteks 
webside, www.kb.dk, inklusiv informationsarkitektur, formidlingsformer og tilgang til biblio-
teksservice for på denne måde at indfri brugernes mangeartede behov. 
Dette skal ses i sammenhæng med, at det er bibliotekets mission at give den bedst mulige 
adgang til samlingerne på nutidens vilkår for forskning, studier og oplevelser, samtidig med at 
samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. 
 
Efter godt otte år med den hidtidige web var behovet for ny tilrettelæggelse, nyt design og et 
nyt underliggende produktionssystem blevet åbenlyst.  
Bibliotekets webside havde gennem årene vokset sig stor. Med mange underliggende sider, 
adgang til mange forskellige digitaliserede værker, adgang til bibliotekets katalog Rex og 
elektroniske tidsskrifter tidligere kendt som Elektra  og endelig med  formidling af de enkelte 
afdelingers virke. 
 
Samtidig var Det Kongelige Bibliotek fusioneret med Danmarks Natur- og Lægevidenskabeli-
ge Bibliotek, og der var derfor yderligere behov for at skabe en ensartet og samlet løsning på 
webben for alle bibliotekets brugere, nye som gamle. 
 
Resultater 
I februar 2007 blev Det Kongelige Biblioteks nye website publiceret.  
 
Der er nu kommet klare indgange på tværs af bibliotekets enheder, og det er samtidig blevet 
muligt at besøge Københavns Universitet, Nationalbiblioteket og kulturhuset Den Sorte Dia-
mant, alle i selvstændigt design, for brugere der har særlig tilknytning til de dele af Det Konge-
lige Biblioteks virke. 
 
En anden stor fornyelse er, at bibliotekets web nu har fået et markant løft i sit design og visuel-
le fremtoning. Det grafiske udtryk er blevet mere moderne. Sideopbygningen er ensartet på 
tværs af hele sitet, og der er lagt stor vægt på anvendelse af billeder overalt. Det Kongelige 
Bibliotek har en af landets største billedsamlinger, som det nu er muligt at trække på i  formid-
lingen på webben. 
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Tallene for besøg på www.kb.dk afspejler, at det er lykkedes at skabe større interesse og syn-
lighed for webben. Besøgene er således gået op fra ca. 150.000 besøg i september til ca. 
220.000 besøg i november 2007.  
 
Samtidig gik institutionen fra tre til de maksimale fem stjerner i Telestyrelsens årlige bedøm-
melse af offentlige websites ’Bedst på Nettet’. 
 
Økonomi  
Projektbudgettet for indførelse af CMS på 500.000 kr. er blevet overholdt med en meget lille 
overskridelse, som er blevet afholdt over bibliotekets driftsregnskab. 
Det samlede ressourceforbrug hos fastansatte medarbejdere i afdelingen Digital Udvikling og 
Produktion alene er opgjort til seks årsværk. Hertil skal lægges de ressourcer, der er anvendt i 
samtlige institutionens afdelinger ifm indførelse af den nye web. Omfanget af denne indsats er 
ikke gjort op, da den indgår som en del af den daglige drift. 
 
Analyse 
Brugerne er sat i centrum i forbindelse med tilrettelæggelsen af den nye web. Man har skabt et 
website, der så vidt muligt kan anvendes af brugerne ud fra den tilgang brugerne har, og ikke så 
meget ud fra den opbygning biblioteket har organiseret sit virke efter. 
 
Derfor er søgefunktionen central, ligesom der er satset på en mere hensigtsmæssig  formidling 
af indgange til ’materialer’ og ’fag’, som skal være tilgængelige uanset om brugerne kommer 
til webben gennem forsiden, eller lander på en underside, fx via en søgning i Google. 
 
Vurdering 
Det tager altid tid at vænne sig til en ny opbygning af et website, man har anvendt mange gange 
tidligere. Alligevel er der kommet mange positive tilkendegivelser på opbygningen af den nye 
web. Klare indgange, fokus på brugeren samt søgefunktionen har medført en forenkling, effek-
tivisering og udbygning af adgangen til og benyttelsen af institutionen og dens ressourcer i tråd 
med institutionens vision. 
 
Der arbejdes løbende med udvikling af  Det Kongelige Biblioteks produktionssystem (CMS) 
og med udvikling af de redaktionelle muligheder for til stadighed at følge med i de nye tenden-
ser og brugerbehov på nettet. 
 
 
Kassationspolitik med henblik på øget magasinplads 
 
Mål og baggrund  
Målet med kassationsprojektet er dels at udvikle metoder, som kan bidrage til forenkling af 
fremtidige beslutninger om kassation og dels at udskille en del af den mindst kurante litteratur i 
Københavns Universitetsbibliotek. Ved udskillelsen opnås en permanent besparelse i form af 
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sparede udgifter til opbevaring af det kasserede. Ved at vælge blandt den mindst kurante littera-
tur sikres det, at ulemperne for brugerne i form af ringere adgang til litteraturen bliver minime-
ret. Det udformede kassationsprojekt tager dette i betragtning 
 
Resultater 
Der blev i 2006 udformet en kassationspolitik med følgende fem principper: 
 
1. Brugerbehov: trykt litteratur med meget lav eller ingen konstateret benyttelse kasseres før 

anden litteratur.  
2. Elektronisk substituerbarhed: trykt litteratur, der findes umiddelbart tilgængelig for bruger-

ne i elektroniske versioner, kasseres før anden litteratur. 
3. Indlånbarhed: trykt litteratur, som biblioteket let og rimeligt billigt kan indlåne fra andre 

biblioteker m.v., kasseres før anden litteratur. 
4. Værdi: trykt litteratur, der har lav historisk eller kommerciel værdi, kasseres før anden 

litteratur. 
5. Ressourceforbrug: trykt litteratur, som det er rimeligt billigt at kassere, kasseres før anden 

litteratur. 
Herudfra er der formuleret et kassationsprojekt, som er igangsat i 2007. 
 
I 2007 er der kasseret 198.202 fysiske enheder og sparet 1.304 hyldemeter.  
 
Der har været anvendt tre forskellige metoder til udvælgelse:  
1. Kassation af dubleteksemplarer, hvor færre eksemplarer var tilstrækkeligt (3.132 enheder 

på 103 hyldemeter). Opfyldelse af hovedkriterierne 1, (4) og 5. 
2. Kassation af trykte eksemplarer af tidsskrifter, som var blevet overflødiggjort, fordi de 

pågældende tidsskrifter er elektronisk tilgængelige (21.919 enheder på 519 hyldemeter). 
Opfyldelse af hovedkriterium 2. 

3. Kassation på grund af manglende brug (173.079 enheder på 682 hyldemeter). Opfyldelse af 
hovedkriterierne 1, 4 og 5. 
Det store antal enheder i den sidste kategori skyldes, at der er blevet kasseret 170.000 uden-
landske disputatser på 503 hyldemeter; af disse havde under 100 været udlånt de seneste ca. 
25 år, og den store hovedpart næppe nogensinde. 

 
De to først nævnte metoder baserer sig på udtræk af lister fra REX. Kassation af dubletter er ret 
ukompliceret, så længe de står ved siden af hinanden. Det bedste eksemplar bevares. Kassation 
af trykte tidsskrifter kræver nærmere undersøgelser af stabilitet, indhold og kvalitet af de elek-
troniske udgaver, før beslutning om kassation kan træffes. Dette sidste er noget mere arbejds-
krævende. Den sidste metode har i 2007 udelukkende været anvendt på dele af samlingen, som 
stod stort set urørt hen. Arbejdsindsatsen hertil har været begrænset, mens udbyttet har været 
stort.  
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Fra 2008 vil andre metoder blive taget i brug og erfaringer herfra indhentet. Der vil fortsat 
blive lagt vægt på at anvende metoder, som ikke kræver en intensiv arbejdsindsats pr. enhed. 
En sådan metode er f.eks. at vurdere bøger enkeltvis vha. fagreferenter. Det skønnes, at denne 
metode vil være så omkostningskrævende, at de opnåede besparelser ikke vil kunne retfærdig-
gøre det, heller ikke på længere sigt. 
 
Der er i årets løb udviklet en beregningsmodel, som vil kunne nyttiggøres i beslutningsproces-
sen ved fremtidige kassationer. Når erfaringerne fra kassationerne i de kommende år er indhø-
stet, vil man ved at indtaste standarddata for opbevaring, lønninger og bortskaffelse kunne få et 
estimat om, hvorvidt en påtænkt kassation er rentabel eller ej. Beregningsmodellen vil blive 
tilpasset, efterhånden som der indløber flere erfaringer i takt med, at data indtastes. 
 
Økonomi 
2007 har været et igangsætningsår med erfaringsindhentning. En stor del af arbejdet er blevet 
udført i rationelle forløb, som også indebar daglige opgaver med kun delvise tidsopgørelser til 
følge. Fra 2008 vil mere præcise tidsopgørelser kunne udarbejdes. Endvidere er regningerne fra 
den eksterne leverandør ikke indløbet ultimo januar 2008. Derfor findes det mest realistisk at 
beskrive økonomien i kassationen fra 2008 og frem. 
 
Analyse 
Der er foretaget en betydelig kassation på en måde, som i praksis ikke vil kunne mærkes af 
brugerne. Kassationen i 2007 er foregået i de dele af samlingen, som det var mest oplagt at 
begynde med. Herved er der opnået en erfaring, som vil blive brugt ved kommende, til dels 
mere komplicerede, kassationer. Der lægges fortsat stor vægt på kun at kassere materiale, som 
reelt må siges at være overflødigt. Samarbejdet med den eksterne leverandør har fungeret til-
fredsstillende. 
 
Set i lyset af, at kassationen i 2007 har omfattet næsten det dobbelte af den forventede kassati-
on for alle fire år, vurderes det, at omfanget af kassationen kan opjusteres til omkring 400.000 
enheder. I 2008 vil der blive skabt et nøjere overblik over de resterende kassationers omfang. 
 
Vurdering  
Bortset fra den kun delvise udregning af ressourceomkostningerne må resultatet betegnes som 
tilfredsstillende. Kassationskravet for alle fire år er allerede mere end opfyldt, og der er anvendt 
tre metoder, hvor to var kravet. Den foretagne kassation – og den kommende – vil bidrage til at 
Det Kongelige Bibliotek bruger færre ressourcer på opbevaring af ukurant materiale, hvilket 
igen medfører en, om end beskeden, lettelse af ekspeditionen af det bevarede materiale og til at 
dæmpe behovet for udvidelse af magasinkapaciteten. Kravet om implementering af økonomi-
ske modeller er opfyldt, idet der er etableret en brugbar metode, som vil kunne give resultater 
efterhånden som data indløber. 
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Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice (KUBIS) 
 
Mål og baggrund 
I forbindelse med fusionen mellem KB og DNLB og dannelsen af KUB som et særskilt organi-
satorisk område under KB tiltrådte KUM, KU, KB og DNLB i december 2005 en strategi for 
KUB. Det fremgår af denne, at KUB skal udvikle et meget nært samarbejde med universitetets 
biblioteker og derigennem styrke den samlede biblioteksbetjening af universitetet. 
  
I løbet af 2006 blev dette strategiske mål omformuleret til en vision om at skabe en fælles 
organisation for alle de biblioteker, der betjener KU, herunder bibliotekerne ved de universite-
ter, der skulle fusionere med KU pr. 1. januar 2007. I KBs årsrapport 2006 hed det herom:  
 
”I forlængelse af fusionen mellem Københavns Universitet, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøj-
skole (KVL) og Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) har Det Kongelige Bibliotek indledt et 
udviklingssamarbejde 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 derefter.”  
 
Den fælles organisation skulle tage sigte på en samling af KUB med dets tre fakultetsbibliote-
ker, de to indfusionerede universitetsbiblioteker (DVJB og DFB), ca. 20 institutbiblioteker og 
ca. 15 afdelingsbiblioteker med fælles biblioteksfaglig ledelse. 
  
Resultater 
Igennem 2007 er der blevet forhandlet intenst om den nye biblioteksorganisation. En princip-
skitse blev aftalt mellem KBs direktør og KUs rektor i juni, og den 21. december 2007 under-
skrev de sammen ”Generel Aftale om Samarbejde mellem Københavns Universitet og Det 
Kongelige Bibliotek om Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice (KU-
BIS).” Aftalens indgåelse er tiltrådt af Kulturministeriet.  
  
I henhold til den nævnte aftale etableres der pr. 1. januar 2008 en fælles organisation for de 
biblioteker, der betjener Københavns Universitet, under navnet Københavns Universitets Bibli-
oteks- og Informationsservice (KUBIS).  
  
De to institutioner, KB og KU, ejer i fællesskab den nye biblioteksorganisation og bevarer hver 
for sig ejerskabet til de biblioteksenheder, de skyder ind i fællesskabet. Til gengæld bliver der 
en fælles ledelse af hele biblioteksorganisationen og nye samarbejdsformer inden for organisa-
tionens rammer. 
  
Det formelle formål med etableringen af KUBIS er dels at skabe en hensigtsmæssig organisato-
risk ramme om den biblioteksmæssige udvikling, der skal foregå i de næste årtier, dels at sikre 
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den optimale udnyttelse af de ressourcer, der samlet anvendes på biblioteks- og informations-
service til Københavns Universitet.  
  
Ledelsen af KUBIS er lagt i hænderne på den KB-vicedirektør, der til enhver tid udøver ledel-
sen af Københavns Universitetsbibliotek. Denne ansættes 75% ved KB og 25% ved KU. 
  
Aftalen er indgået for en periode af fem år. Inden udløbet skal den evalueres med henblik 
på videreførelse, eventuelt i ændret form. 
  
Økonomi 
På grund af den institutionelle struktur er det blevet foretrukket, at de økonomiske midler for-
bliver ved den institution, der bevilger dem. KUBIS’ budget bliver således et sammensat bud-
get, med en bevilling der hidrører fra KB og en anden der hidrører fra KU. 
  
Universitetsbibliotekaren, fakultetsbibliotekarerne og institutbibliotekarerne disponerer over 
disse midler på grundlag af de eksisterende aftaler og regler. Det er der sådan set ikke noget nyt 
i. Det nye er, at budgetterne stilles op i sammenhæng, så det umiddelbart fremgår, hvad der 
samlet bruges på KUs biblioteksbetjening, og hvordan midlerne er fordelt på fælles funktioner 
og på de enkelte fakultetsområder. Et sådan oversigt vurderes at være ret væsentlig for at forstå 
og udvikle det økonomiske grundlag for KUs biblioteksfunktion. 
  
En række poster skal specificeres på de enkelte fakulteters biblioteksbudgetter, herunder mate-
rialeanskaffelser, kompetenceudvikling og udviklingsaktiviteter. 
  
Analyse 
En stærkt medvirkende årsag til at KUBIS-aftalen har kunnet indgås er den tidligere fusion 
mellem KB og DNLB og retableringen af Københavns Universitetsbibliotek inden for KBs 
institutionelle ramme. Denne fusion har i sig selv skabt en dynamik i retning af bredere integra-
tion af det samlede biblioteksvæsen ved KU, herunder ikke mindst de indfusionerede universi-
tetsbiblioteker. 
  
Det har i denne sammenhæng ikke været uvigtigt, at fusionen mellem KB og DNLB er forløbet  
godt, og at de problemer, der har været, i høj grad har haft karakter af overgangsproblemer.    
  
Samtidig står det efterhånden klart for alle parter, at biblioteksudviklingen i de kommende år, 
vil kræve betydelige omprioriteringer og strategisk reorientering, der igen forudsætter en orga-
nisatorisk slagkraft, der af naturlige grunde ikke har præget den hidtidige, stærkt opsplittede 
bibliotekssituation ved KU. 
  
Vurdering 
Selve forhandlingsprocessen, der har ført til indgåelsen af KUBIS-aftalen, har været præget af 
positive holdninger og en meget konstruktiv indsats. Dette har også været helt nødvendigt, 
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såfremt en stærk modvilje fra institutbibliotekerne imod en fælles biblioteksløsning og en vis 
indledende skepsis ved fakulteterne skulle overvindes.  
 
Opfyldelsen af de fastlagte målsætninger vil blive rapporteret i KBs årsberetninger i de kom-
mende år. 
 
2.3. Redegørelse for reservation 
I tabel 4 er Det Kongelige Biblioteks reserverede bevilling specificeret.  
 

1000 kr., løbende priser Reserveret år Reservation 
primo

Forbrug i året Reservation 
ultimo

Forventet 
afslutning

Nationalbiblioteksservice 3.595              3.018              2.542              
Særbevilling materialer 06 2006 697                  697                  -                   2008
Genanskaffelser ifm. bogtyveriet 06 2006 136                  117                  18                    2008
Særbevilling koncertorganisation 06 2006 127                  127                  -                   0
Særbevilling til digitalisering 2006 762                  373                  389                  2008
Kulturbevaringsplan (elektr.) 06 2006 1.396               1.226               170                  2008
Kulturbevaringsplan (fysisk) 06 2006 477                  477                  -                   0
Særbevilling materialer 07 2007 -                   -                   700                  2008
Genanskaffelser ifm. bogtyveriet 07 2007 -                   -                   166                  2008
Særbevilling koncertorganisation 07 2007 -                   -                   107                  2008
Kulturbevaringsplan (elektr.) 07 2007 -                   -                   397                  2008
Kulturbevaringsplan (fysisk) 07 2007 -                   -                   595                  2008
Universitetsbiblioteksservice -                  -                  1.500              
Særbevilling materialeanskaffelser 07 2007 -                   -                   1.500               2008
Fælles for begge områder 10.662            2.749              7.912              
Midlertidig magasinering 2006 1.174               534                  640                  2008
Ikke-aktiveret af byggeprojekt N112 II 2006 4.475               -                   4.475               2008
Øvrige ikke-aktiverede byggeprojekter 2006 5.012               2.215               2.798               2008

Tabel 4: Reservation, hovedkonto 21.31.13

 
 
For så vidt angår forbruget, er der i 2007 anvendt i alt 5,8 mio. kr. af den reserverede bevilling. 
Alle midler er anvendt til de formål, de er reserveret til. 
 
I det følgende kommenteres reservationer pr. ultimo 2007 på over 0,5 mio. kr.  
 

• Nationalbiblioteksservice, særbevilling til materialer på (0,7 mio. kr.): Der er tale om en 
2007-bevilling i medfør af bibliotekets resultatkontrakt, som anvendes primo 2008. 

• Nationalbiblioteksservice, kulturbevaringsplanen, fysisk bevaring (0,6 mio. kr.): Der er 
tale om restmidler af 2007-særbevillingen på i alt 6,5 mio. kr. til fysisk bevaring. Mid-
lerne er planlagt anvend primo 2008. 

• Universitetsbiblioteksservice, særbevilling til materialeanskaffelser (1,5 mio. kr.): Der 
er tale om en 2007-bevilling i medfør af bibliotekets resultatkontrakt, som anvendes 
primo 2008. 

• Fælles for begge områder, midlertidig magasinering (0,6 mio. kr.): Der er tale om resten 
af en reservation fra 2006, som skal anvendes til at finansiere oplagring af biblioteks-
materialer hos en privat leverandør, til biblioteket kan flytte ind i nye magasiner på 
Njalsgade 112, jf. nedenfor. 

• Fælles for begge områder, ikke aktiverede dele af byggeprojektet Njalsgade 112, etape 
II (N112 II) (4,8 mio. kr.): Der er tale om en reserveret bevilling fra 2006, som dækker 
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de dele af byggeprojektet, som ikke skal aktiveres (kunst, inventar under 50.000 kr. 
etc.), men driftsføres ved ibrugtagningen i 2008. 

• Fælles for begge områder, øvrige ikke aktiverede byggeprojekter (2,8 mio. kr.): Der er 
tale om voldgiftssager vedrørende Diamanten samt byggeprojekter i Diamanten, der er 
udløbere af forlig i voldgiftssager. Størstedelen af reservationen (1,9 mio. kr.) skal såle-
des anvendes til udbedring af mangler ved sandstensgulvene, hvilket gennemføres i 
2008. De resterende midler anvendes til finansiering af uafsluttede voldgiftssager.  

 
På Finansloven for 2007 er forbruget af reserveret bevilling i 2007 opgjort til 5,2 mio. kr. i 
budgetspecifikationen. Det drejer sig om det på daværende tidspunkt forventede forbrug dels 
på byggeprojektet N112 II (4,5 mio. kr.), dels på øvrige ikke-aktiverede byggeprojekter (0,7 
mio. kr.).  
 
N112 II bliver først afsluttet i 2008, mens afløbet på øvrige ikke aktiverede byggeprojekter 
blevet forsinket. 
 
De øvrige 2006-reservationer blev foretaget ultimo året og var ikke kendt på tidspunktet for 
finanslovforslaget.  
 
3. Regnskab 
3.1. Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrel-
sen har opstillet for omkostningsregnskaber. Årsrapporten 2007 er opstillet efter Økonomisty-
relsens regnskabsprincipper 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 Kulturmini-

steriet over 10 år i stedet for 20 år 
 
Regnskabsoplysningerne, der anvendes i årsrapporten, er, hvor det er muligt, baseret på SKS.  
 
3.2. Resultatopgørelse 
Tabel 5 nedenfor viser resultatopgørelsen for Det Kongelige Bibliotek i 2007 samt budgettet 
for 2008. Budgettet i 2008 svarer til rammen på FFL 2008 II.  
 
Som det fremgår, er de budgetterede 2008-indtægter såvel som budgettallet for andre ordinære 
driftsomkostninger væsentligt lavere end de realiserede resultat i 2007. Dette skyldes, at biblio-
tekets indtægter og dermed de udgifter, der påregnes finansieret af indtægterne, er indbudgette-
ret relativt konservativt på finansloven. 
 
For så vidt angår den forventede stigning i afskrivningerne, skyldes den ibrugtagningen af 
nybyggeriet på Njalsgade 112. Stigningen i de forventede renteudgifter skyldes en omlægning i 
den statslige likviditetsordning. 
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T abel 5 : Resultatopgørelse
1000 k r., løbende priser Regnskab B udge t
note: 2007 2008

Ordinære driftsindtægter
Indtægts før t bevilling
Bevilling -293.400,0 -322.700,0
Anvendt af tidligere  års reserverede  bevillinger -5.767,7 -11.954,0
Reserveret af indeværende års bev illinger 3.464,9 0,0
Indtægtsført bevilling i a lt -295.702 ,8 -334.65 4,0

Salg af varer  og tjenesteyd else r -17.523,6 -6.100,0
Tilskud til egen  drift -7.230,0 -5.600,0
Gebyre r 0,0 0,0
Ordinære driftsindtægter i  alt -320.456 ,4 -346.35 4,0

Ordinære driftsom kostninger
Æ ndring i  lagre 0,0 0,0
Forbrugsom kos tninger
Husleje 7.609,8 18.800,0
Forbrugs om kostninger i alt 7.609 ,8 18.80 0,0

1 Persona leomkostninger
Lønninger 143.640,3 149.800,0
And re personaleom kostninger 1.495,0 0,0
Pension 20.259,8 21.300,0
Lønrefusion -8.168,6 0,0
Personaleom kostninger  i a lt 157.226 ,5 171.10 0,0

Af- og  ne dskr ivninger 19.248,3 26.900,0
And re ordinæ re driftsom kostninger 123.194,2 93.854,0
Ordinære driftsom kostninger  i a lt 307.278 ,8 310.65 4,0

Resultat af ordinær d rift -13.177 ,6 -35.70 0,0

Andre driftsposter
And re driftsindtægter -9.301,3 -900,0
And re driftsom kostn inger 300,5 0,0
Resultat før finansielle poster -22.178 ,5 -36.60 0,0

Finansielle pos ter
Finansielle indtægter -249,1 0,0
Finansielle om kostninge r 25.811,6 36.600,0
Resultat før eks traord inære p oster 3.383 ,9 0,0

Ek straor dinære p os te r
Ekstraord inære indtægter 0,0 0,0
Ekstraord inære om kostninger 0,0 0,0
Årets resultat 3.383 ,9 0,0  

 

1000 kr., løbende priser Regnskab Budget
note: 2007 2008

Disponeret til bortfald 0,0 0,0
Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0
Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0
Disponeret til overført overskud 3.384 0,0

Tabel 6: Resultatdisponering

 
 
 
Tabel 6 viser resultatdisponeringen. Biblioteket havde ved indgangen til 2007 et overført over-
skud på 8,1 mio. kr. Med resultatet for 2007 er dette reduceret til 3,4 mio. kr. Heraf vedrører 
langt størstedelen overskud på indtægtsdækket virksomhed. 
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3.3. Balancen 
 
Tabel 7: Balancen, 1000 kr.
Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo
note: 2007 2007 note: 2007 2007

Anlægsaktiver: Egenkapital
2 Immaterielle anlægsaktiver Startkapital 5.200 5.200

Færdiggjorte udviklingsprojekter 355 382 Opskrivninger 0 0
Erhv. koncenssioner, patenter m.v. 1.294 1.205 Reserveret egenkapital 0 0

Udviklingsprojekter under opførelse 453 2.441 Bortfald af årets resultat 0 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 2.102 4.028 Udbytte til staten 0 0

3 Materielle anlægsaktiver Overført overskud 8.067 4.683
Grunde, arealer og bygninger 607.175 592.339 Egenkapital i alt 13.267 9.883
Infrastruktur 0 0 5 Hensatte forpligtelser 2.963 1.732
Transportmateriel 221 128
Produktionsanlæg og maskiner 990 1.356 Langfristede gældsposter
Inventar og IT-udstyr 6.992 5.907 FF4 Langfristet gæld 610.567 598.015
Igangv. arbejder for egen regning 39.783 118.487 FF6 Bygge og IT-kredit 40.236 121.581
Materielle anlægsaktiver i alt 655.160 718.216 Donationer 6.459 5.698
Statsforskrivning 5.200 5.200 Prioritetsgæld 0 0
Øvrige finansielle anlægsaktiver 0 0 Anden langfristet gæld 0 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 5.200 5.200 Langfristet gæld i alt 657.262 725.293
Anlægsaktiver i alt 662.462 727.444
Omsætningsaktiver:
Varebeholdning 0 0 Kortfristede gældsposter
Tilgodehavender 33.184 27.616 Leverandører af varer og tj.delser 16.466 21.100
Værdipapirer 0 0 Anden kortfristet gæld 11.653 6.993
Likvide beholdninger Skyldige feriepenge 24.160 23.938
FF5 Uforrentet konto 35.686 35.686 Reserveret bevilling 14.257 11.954
FF7 Finansieringskonto 8.067 9.146 Igangv. arb. for fremmed regning 0 55
Andre likvider 630 1.058 Periodeafgrænsningsposter 0 0
Likvide beholdninger i alt 44.383 45.889 Kortfristet gæld i alt 66.536 64.041
Omsætningsaktiver i alt 77.567 73.505 Gæld i alt 723.798 789.334

Aktiver i alt 740.029 800.949 Passiver i alt 740.028 800.949  
 
3.4. Egenkapitalforklaring 
Tabel 8: Egenkapitalforklaring
1000 kr., løbende priser
note:

Egenkapital primo R-året 13.267
Startkapital primo 5.200
+Ændring i startkapital 0
Startkapital ultimo 5.200
Opskrivninger primo 0
+Ændringer i opskrivninger 0
Opskrivninger ultimo 0
Reserveret egenkapital primo 0
+Ændring i reserveret egenkapital 0
Reserveret egenkapital ultimo 0
Overført overskud primo 8.067
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0
+Regulering af det overførte overskud 0
+Overført fra årets resultat -3.384
- Bortfald af årets resultat 0
- Udbytte til staten 0
Overført overskud ultimo 4.683
Egenkapital ultimo R-året 9.883  
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3.5. Opfølgning på likviditetsordningen hen over året 
 
Det Kongelige Bibliotek har en låneramme på 816,7 mio. kr. på finansloven. Biblioteket har 
overholdt likviditetsordningen i 2007. 
 
3.6. Opfølgning på lønsumsloft 
 
Tabel 9: Inddækning af merforbrug
Mio. kr., løbende priser Akk. opsparing 

ultimo 2006
2007

Lønsumsloft 152,5
Lønforbrug 144,0
Difference 11,6 8,5  
 
3.7. Bevillingsregnskabet 
 
Tabel 10 viser bevillingsregnskabet for 2007. Budgettal er hentet fra finansloven. 
 
Tabel 10: Bevillingsregnskab (§ 21.31.13)
1000 kr., løbende priser

Budget 2007 Regnskab 2007 Difference Budget 2008
Nettoudgiftsbevilling -293.400,0 -293.400,0 0,0 -322.700,0
Nettoforbrug af reservation -5.200,0 -2.302,8 -2.897,2 -11.954,0
Indtægter -11.900,0 -34.304,1 22.404,1 -12.600,0
Indtægter i alt -310.500,0 -330.006,9 19.506,9 -347.254,0
Udgifter 310.500,0 333.390,8 -22.890,8 347.254,0
Årets resultat 0,0 3.383,9 -3.383,9 0,0  
 
Som det fremgår, er der samlet tale om et merforbrug på 3,4 mio. kr. Dette resultat er sammensat af et 
merforbrug under ordinær virksomhed på 5,6 mio. kr. og et overskud på indtægtsdækket virksomhed på 
2,2 mio. kr.  
 
Merforbruget under ordinær virksomhed vedrører bl.a. nødvendige omkostninger i 2007 som følge af 
fusionen i 2005/2006.  
 
Sammenholdes regnskabsresultatet i 2007 med budgettet i henhold til finansloven er der redegjort for 
afvigelsen på reserveret bevilling i afsnit 2.3. Merudgifterne i forhold til budgettet på 22,9 mio. kr. mod-
svares stort set af merindtægterne på 22,4 mio. kr. og afspejler navnlig en højere aktivitet på de ind-
tægtsfinansierede områder end forudsat i finansloven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Påtegning 
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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 
bevillingskontrollen for 2006. 
 
Det tilkendegives hermed: 

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

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

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

 
 
København,     /      2008    København,     /      2008 
 
 
 
Karoline Prien Kjeldsen    Erland Kolding Nielsen 
Departementschef     Direktør 
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5. Bilag til årsrapporten 
 
Note 1: Personaleomkostninger 
Note 2: Immaterielle anlægsaktiver 
Note 3: Materielle anlægsaktiver 
Bilag 1: Årets resultatopfyldelse (skematisk målrapportering) 
Bilag 2: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed  
Bilag 3a: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95)  
Bilag 3b: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)  
Bilag 4: Igangværende anlægsprojekter  
Bilag 5: Nøgletal 
Bilag 6: Aktivitetsoplysninger 
Bilag 7: Klare mål for brugerrettede opgaver 
Bilag 8: Metode til omkostningsfordeling 
Bilag 9: Fysisk bevaring under kulturarvsbevillingen 2007 
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Noter 
 
Note 1: Personaleomkostninger      

årsværk/antal 

  
Regnskab 

2004 

Regnskab 

2005 

Regnskab 

2006 

Regnskab 

2007 

Budget 

2008 

Antal årsværk 450,0 446,0 425,7 422,9 408,0

Tilgang af medarbejdere 49,0 71,0 71,0 103,0 0,0

Afgang af medarbejdere 78,0 87,0 80,0 95,0 0,0

 
Note 2: Immaterielle anlægsaktiver
1000 kr.

Primobeholdning 627,8 1.678,0 2.305,8
Opskrivning 0,0 0,0 0,0
Kostpris pr. 1.1.2007 (før afskr.) 627,8 1.678,0 2.305,8
Tilgang 262,5 624,6 887,1
Afgang 0,0 0,0 0,0
Kostpris pr. 31.12.2007 (før afskr.) 890,3 2.302,6 3.192,9
Akk. afskrivninger 508,3 1.097,9 1.606,2
Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0

Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2007 508,3 1.097,9 1.606,2

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2007 382,0 1.204,7 1.586,7
Årets afskrivninger 235,3 713,5 948,8
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0
Årets af- og nedskrivninger 235,3 713,5 948,8
Afskrivningsperiode/år 3 3

Primosaldo pr. 1.1 2007 453,1
Tilgang 2.083,1
Nedskrivninger 95,0
Afgang 0,0
Kostpris pr. 31.12.2007 2.441,2

Erhverve
de 

koncessi
oner, 

patenter

I alt

Udviklings-
projekter 

under 
opførelse

Færdiggjorte 
udviklings-
projekter
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Note 3: Materielle anlægsaktiver

Primobeholdning 621.938,9 0,0 1.015,5 365,6 9.752,2 633.072,2
Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostpris pr. 1.1.2007 (før afskr.) 621.938,9 0,0 1.015,5 365,6 9.752,2 633.072,2
Tilgang 189,9 0,0 601,0 0,0 2.676,0 3.466,9
Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostpris pr. 31.12.2007 (før afskr.) 622.128,8 0,0 1.616,5 365,6 12.428,2 636.539,1
Akk. afskrivninger 29.789,9 0,0 260,6 238,0 6.406,8 36.695,3
Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 114,5 114,5

Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2007 29.789,9 0,0 260,6 238,0 6.521,3 36.809,8

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2007 592.338,9 0,0 1.355,9 127,6 5.906,8 599.729,2
Årets afskrivninger 15.026,0 0,0 234,9 93,2 3.646,3 19.000,4
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 114,5 114,5
Årets af- og nedskrivninger 15.026,0 0,0 234,9 93,2 3.760,8 19.114,9
Afskrivningsperiode/år 50/20/10 0 5 5 5/3

1000 kr. Inventar og IT-
udstyr

I alt

G
runde, arealer og 

bygninger

Infrastruktur

Produktionsanlæ
g 

og m
askiner

Transportm
ateriel

 
 

I gang-
værende 
arbejder for 
egen regning

Primosaldo pr. 1.1. 2007 39.783,1
Tilgang 79.073,6
Nedskrivninger 0,0
anlægsaktiver 369,6
Kostpris pr. 31.12.2007 118.487,1  
 
 
Note 4: Nedskrivninger 

 
Det Kongelige Bibliotek har i 2007 foretaget 2 nedskrivninger på i alt 0,1 mio. kr. i forbindelse med gennemgang 

af anlægsaktivmassen.  Det drejer sig om et IT-system og et telefonsystem, der er blevet udfaset som følge af 

fusionen.  

 

Note 5: Specifikation af hensættelser 

 
Beskrivelse   
Løn i 2008 til 4 afskedigede tjenestemænd  1.293 
Løn i 2009 til 4 afskedigede tjenestemænd     171 
Pensionsforpligtelse fratrådt tjenestemand       80 
2 resultatlønsaftaler      130 
En aftale om engangsvederlag       58 
Hensættelser i alt  1.732 

 



 -30- 

Bilag 1 Årets resultatopfyldelse (skematisk målrapportering) 
 
Hovedformål Resultatkrav i 2007 Resultat % 

Nationalbiblioteksservice / Indsamling 

Mål Resultatkrav i 2007 Resultat % 

1. Øget kvalitet og volumen 

af særlige materialetyper 

under nationalbiblioteket 

Redegørelse for erhvervelser 

til Specialsamlingerne 

(prioritet, karakter, berettigel-

se og relation til eksisterende 

samlinger) 

Redegørelsen er afleveret d. 1. 

april 2008. 

100% 

2. Udbygning af digitale 

samlinger 

32.000 sider digitaliseres 

årligt 

I alt blev 55.000 sider digitalise-

ret i 2007. 

100% 

Nationalbiblioteksservice / Bevaring 

Mål Resultatkrav i 2007 Resultat % 

3. Bevaring af den fysiske 

kulturarv 

Gennemførelse af regerin-

gens kulturbevaringsplan 

Der henvises til bilag 11. 100% 

Nationalbiblioteksservice / Formidling 

Mål Resultatkrav i 2007 Resultat % 

4. Videreudvikling af det 

hybride bibliotek 

Udlånet af elektroniske 

materialer stiger med mindst 

10 pct. pr. år 

Nationalbibliotekets udlån af 

elektroniske ressourcer er ikke 

steget i 2007.  

0% 

6. Fastholdelse af et højt 

aktivitetsniveau for kultur-

formidling 

Gennemførelse af  

- 8 koncerter  og 18 musikar-

rangementer i samarbejde 

med andre arrangører, hvortil 

der skulle sælges mindst 

7.650 billetter.  

- 2 udstillinger i søjlesalen 

samt 2 i Fotomuseet. 

- under forudsætning af 

ekstern finansiering 3 til 4 

arrangementer for borgere af 

anden etnisk herkomst med 

videregående uddannelse 

Der blev afholdt 38 koncerter, 

hvoraf 21 var arrangeret i 

samarbejde med eller af ekster-

ne arrangører. Hertil blev der 

udstedt 7.911 billetter. Der blev 

afholdt i alt 7 udstillinger. Det 

lykkedes ikke i 2007 at skaffe 

ekstern finansiering til kulturar-

rangementer for borgere af 

anden etnisk herkomst. Dette 

delmål udgår derfor i 2007.  

100% 

Nationalbiblioteksforskning / Forskning 

Mål Resultatkrav i 2007 Resultat % 
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7. Forskningspublicering Gennemførelse af 8 større 

forskningsprojekter, publice-

ring af mindst 10 afhandlin-

ger  

11 større projekter er afsluttet 

og der er publiceret 29 artikler 

med peer review. 

100% 

8. Forskningsformidling Mindst to konferencer 

afholdes årligt, samt forskere 

på KB deltager i mindst to 

større forskernetværk 

Der er bl.a. afholdt en konferen-

ce om fotografi og historie-

skrivning samt en om 

boghistorie. Biblioteket deltager 

bl.a. i netværk om Danmark 

under den kolde krig samt 

netværk om Danmark under 

besættelsen. 

100% 

Universitetsbiblioteksservice / Samlingsopbygning 

Mål Resultatkrav i 2007 Resultat % 

9. Øgede informationsres-

sourcer 

Min. 60% samlet brugertil-

fredshed 

Der er gennemført en 

brugertilfredshedsundersø-

gelse blandt KU-studerende 

og KU-undervisere i nov. 

2007-jan.2008. På spørgsmå-

let: Kan du få det du har brug 

for? Hvad er din vurdering af 

bibliotekets evne til at 

opfylde dine studiebehov for 

bøger/tidsskrifter og elektro-

niske ressourcer var tilfreds-

hedsprocenten 74,1. På 

spørgsmålet: Hvordan 

vurderer du generelt biblio-

tekets service var 

tilfredshedsprocenten 83,5.  

100% 

 

10. Kassationspolitik med 

henblik på øget magasinplads 

Udvælgelse af metode til 

kassation samt udarbejdelse 

af økonomiske modeller mhp. 

implementering 

Kassationskravet er opfyldt: i 

2007 er der kasseret 198.202 

fysiske enheder og sparet 

1.304 hyldemeter. Der er 

anvendt 3 metoder, hvor 2 

var kravet. Kravet om 

implementering af økonomi-

ske modeller er opfyldt for så 

vidt at der er etableret en 

brugbar metode, som vil 

kunne give resultater efter-

hånden som data indløber.  

100% 

Universitetsbiblioteksservice / formidling 
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Mål Resultatkrav i 2007 Resultat % 

11. Øget benyttelse af 

elektroniske ressourcer 

Den elektroniske benyttelse 

af de licensbelagte resourcer 

er steget i forhold til 2006 

Den elektroniske benyttelse 

af de licensbelagte ressourcer 

i 2007 var 3.440.343. Det er 

en stigning ift. 2006 på mere 

end 7%. (2006-benyttelsen 

var 3.198.727). Benyttelse 

forstås her som antal down-

loads og antal søgninger.  

100% 

12. Effektiv lånervejledning Min. 95 pct.af vejledningsar-

bejdet skal opfylde de 

fastsatte kvalitetskrav 

Vejledningsarbejdet opfylder 

de fastsatte kvalitetskrav med 

mere end 95%. Vejlednings-

arbejde forstås som overhol-

delse af svartiden for hen-

vendelser til Spørg Bibliote-

ket samt overholdelse af 

driftmål for alle vejled-

nings"skranker" med person-

lig vejledning. Der er 

foretaget stikprøveundersø-

gelser med en opfyldelses-

procent på 99%.  

 

100% 

13a. Udvidelse af læringsrum 

for de studerende 

Der etableres 260 nye 

studiepladser i 2007 

I 2007 steg antallet af studie-

pladser på KUB Nord med 25. 

Med åbningen af det nye 

studiemiljø på KUB Nord i 

februar 2008 er der sket en 

yderligere stigning med 260 

pladser. Studiemiljøet blev efter 

ønske fra Københavns Universi-

tet først indviet i 2008.  

 

100% 

13b. Udvidelse af læringsrum 

for de studerende 

Mmin. 75% brugertilfredshed 

med åbningstiderne 

Der er gennemført en 

brugertilfredshedsundersø-

gelse blandt KU-studerende 

og KU-undervisere i nov. 

2007-jan.2008. Tilfredsheds-

procenten med bibliotekets 

åbningstider var 69,9. 

Biblioteket har et 2008-mål 

om udvidelse af åbningsti-

93% 
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derne for at øge tilfredshe-

den.  

14. Flere deltagere i bruger-

uddannelsen 

Flere brugere gennemfører 

relevant uddannelse, alle 

kurser evalueres med min. 80 

pct. "tilfreds" eller "meget 

tilfreds" 

I 2007 har der samlet set 

været tale om færre deltagere 

og et færre antal undervis-

ningstimer i forhold til 2006. 

Til gengæld har evaluerin-

gerne været meget positive, 

idet 91,5% af de samlede 

evalueringer angiver "til-

freds" eller "meget tilfreds.”  

50% 

 
Bilag 2: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo
Løbende priser, 1000 kr. 2004 2005 2006 2007
Kort og Billedafdelingen 255,0 124,0 48,0 160,8
Fotografisk Atelier 194,0 204,0 680,6 191,7
Digitaliseringsydelser 50,0 197,0 522,8 205,6
Bevaringsafdelingen 319,0 462,0 290,2 320,4
Administrationsafdelingen 556,0 1.403,0 0,0 -6,7
Driftsafdelingen 0,0 0,0 0,0 1,5
Sikringsafdelingen 0,0 6,0 77,8 72,3
IT-afdelingen 5,0 216,0 490,3 1.257,8
Procesafdelingen 32,0 82,0 55,5 51,6  
 
 
Bilag 3: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95)

Løbende priser, 1000 kr.
Modtagne 

tilskud Udgift
Carl Nielsen Udgaven 3.368,5 3.368,5
Nationalbiblioteket i Bhutan 1.019,9 1.019,9
Carl Nielsen Brevudgaven 896,9 896,9
Rued Langgaards opera Antikrist 991,3 991,3
Nordisk samarbejde under 1. Verdenskrig 222,2 222,2
PLANETS 363,3 363,3
Arabiske Håndskrifter på Det Kongelige Bibliotek 358,5 358,5
Picturing Women 477,8 477,8
Dansk Fotohistorie 350,0 350,0
Danmark set fra oven 299,1 299,1
Mogens Fog 297,6 297,6
Melchior Lorck: "Tyrkerværket" 221,9 221,9
Øvrige  projekter 710,5 710,5
I alt 9.577,5 9.577,5  
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Bilag 4: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)

Løbende priser, 1000 kr.
Modtagne 

tilskud Udgift
EoD 496,2 496,2
Forundersøgelse vedr. Galajhuset 461,7 461,7
UB-testen 337,9 337,9
Mødet med brugeren 273,2 273,2
Ordets Billeder 265,0 265,0
Danske Konceptfotografi 258,0 258,0
Diamant ensemblet 250,4 250,4
Diamant ensemblet Turne 07 250,0 250,0
Infogalleri fase 3 200,1 200,1
Øvrige projekter 800,8 800,8
I alt 3.593,2 3.593,2  
 
Bilag 5: Afsluttede anlægsprojekter
1000 kr.

Anlægsprojekt Byggestart

Forventet 
afslutning 

ved 
byggestart

Faktisk 
afslutnings-
tidspunkt

Oprindelig 
budgetteret 
totaludgift Totaludgift

Bevilling 
modtaget

34. Udbedring af bolværker 2006 2007 2007 1.575,0 1.652,7 925,0
59. Istandsættelse af magasiner 2006 2006 2007 14.200,0 14.247,0 14.200,0  
 
Vedrørende udbedring af bolværker ved Søren Kierkegaards Plads er der tale om et projekt, der 
til dels blev finansieret af Københavns Havn. Dette forklarer forskellen mellem den oprindeligt 
budgetterede totaludgift og den modtagne bevilling fra Kulturministeriet. Den beskedne over-
skridelse er for dette projekt såvel som det andet afsluttede anlægsprojekt (istandsættelse af 
magasiner) dækket af biblioteket selv. 
 
Bilag 6: Igangværende anlægsprojekter    
1000 kr.   

Anlægsprojekt Byggestart 
Forventet 
afslutning 

Årets 
udgift 

Forventet 
totaludgift 

Universitetsbibliotek og magasiner 2006 2008 77.593,3 176.600,0
 

Bilag 7: Oversigt over nøgletal   
1000 kr. 2007 

1   Negativ udsvingsrate  1,5%
2   Akkummuleret overskudsgrad  90,1%
3   Udnyttelsesgrad af låneramme  88,1%
4   Overskudsgrad  -1,1%
5   Bevillingsandel  92,3%

6a  Ekstraordinære poster, udgifter  0,0%
6b  Ekstraordinære poster, indtægter  0,0%

7   Tab på debitorer  0,0%
8   Kapitalandel  -14,3%
9   Nedskrivningsratio  2,6%

10   Opretholdelsesgrad  21,7%
11   Gennemsnitlig årsværkspris (tkr.)  372
12   Soliditetsgrad  1,2%
13   Reservationsflow  -19,3%
14   Reservationsandel  -0,7%
15   Akk. reservationsandel  -0,7%
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Bilag 8 Klare mål for brugerrettede opgaver 
 

Opgave Mål 

Kriterier for til-

fredsstillende/       

utilfredsstillende/    

på vej Resultat Bedømmelse 

Danmarks Nationalbib-

liotek / Information og 

tilgængelighed 

Biblioteket skal være 

åbent i den annoncerede 

åbningstid 

100-99% / 98-95% / 

under 95% 

100% Tilfredsstillende. 

Danmarks Nationalbib-

liotek / Information og 

tilgængelighed 

Hjemmesiden skal være 

oppe 24 timer i døgnet 

100-95% / 90-94% / 

under 90% 

100% Tilfredsstillende. 

Danmarks Nationalbib-

liotek / Information og 

tilgængelighed 

Alle relevante oplysninger 

for brugerne om bibliote-

kets ydelser og servide 

skal være tilgængelige på 

hjemmesiden 

100-95% / 90-94% / 

under 90% 

100% Tilfredsstillende. 

Danmarks Nationalbib-

liotek / Information og 

tilgængelighed 

Spørgsmål om biblioteks-

service stillet elektronisk 

fra brugerne skal være 

besvaret inden for 24 

timer (ma-fr) 

100-95% / 90-94% / 

under 90% 

100% Tilfredsstillende. 

Danmarks Nationalbib-

liotek / Information og 

tilgængelighed 

I åbningstiden skal der 

være personale til stede til 

at vejlede brugere, som 

henvender sig personligt 

100-95% / 90-94% / 

under 90% 

100% Tilfredsstillende. 

Kulturformidling Udstillingerne skal være 

åbne i de annoncerede 

åbningstider 

100-95% / 90-94% / 

under 90% 

100% Tilfredsstillende. 

Københavns Universi-

tetsbibliotek / Informa-

tion og tilgængelighed 

Biblioteket skal være 

åbent i den annoncerede 

åbningstid 

100-99% / 98-95% / 

under 95% 

100% Tilfredsstillende. 

Københavns Universi-

tetsbibliotek / Informa-

tion og tilgængelighed 

Hjemmesiden skal være 

oppe 24 timer i døgnet 

100-95% / 90-94% / 

under 90% 

100% Tilfredsstillende. 
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Københavns Universi-

tetsbibliotek / Informa-

tion og tilgængelighed 

Alle relevante oplysninger 

for brugerne om bibliote-

kets ydelser og servide 

skal være tilgængelige på 

hjemmesiden 

100-95% / 90-94% / 

under 90% 

100% Tilfredsstillende. 

Københavns Universi-

tetsbibliotek / Informa-

tion og tilgængelighed 

Spørgsmål om biblioteks-

service stillet elektronisk 

fra brugerne skal være 

besvaret inden for 24 

timer (ma-fr) 

100-95% / 90-94% / 

under 90% 

99% Tilfredsstillende. 

Københavns Universi-

tetsbibliotek / Informa-

tion og tilgængelighed 

I åbningstiden skal der 

være personale til stede til 

at vejlede brugere, som 

henvender sig personligt 

100-95% / 90-94% / 

under 90% 

99% Tilfredsstillende. 

Læsesalsbetjening Bestilte materialer til 

læsesalsudlån skal være 

klar efter annonceret tid 

(annonceret via hjemme-

side) 

100-95% / 90-94% / 

under 90% 

100% Tilfredsstillende. 

Læsesalsbetjening Alle trykte nyindkøbte 

bøger skal være klar til 

udlån 10 hverdage (ma-fr) 

efter de er modtaget fra 

leverandøren 

100-95% / 90-94% / 

under 90% 

88% På vej. 

Læsesalsbetjening Alle trykte nyindkøbte 

tidsskrifter skal være klar 

på læsesal 3 hverdage 

(ma-fr), efter at de er 

modtaget fra leverandøren

100-95% / 90-94% / 

under 90% 

100% Tilfredsstillende. 

Udlån fra egen samling Alle trykte nyindkøbte 

bøger skal være klar til 

udlån 10 hverdage (ma-fr) 

efter de er modtaget fra 

leverandøren 

100-95% / 90-94% / 

under 90% 

88% På vej. 

Udlån fra egen samling Alle trykte nyindkøbte 

tidsskrifter skal være klar 

på læsesal 3 hverdage 

(ma-fr), efter at de er 

modtaget fra leverandøren

100-95% / 90-94% / 

under 90% 

100% Tilfredsstillende. 
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Udlån fra egen samling Alle bestilte trykte bøger 

skal være klar til udlån 

efter annonceret tid 

(annonceret via hjemme-

side) 

100-95% / 90-94% / 

under 90% 

99% Tilfredsstillende. 

Udlån fra egen samling Alle bestilte trykte tids-

skrifter (eller kopier af 

tidsskrifter) skal være klar 

til udlån efter annonceret 

tid (annonceret via hjem-

meside) 

100-95% / 90-94% / 

under 90% 

99% Tilfredsstillende. 

 
 
Bilag 9. Metode til omkostningsfordeling 
 
Lønomkostninger til bibliotekets hovedprodukter (Nationalbiblioteksservice, Nationalbiblio-
teksforskning og Universitetsbiblioteksservice) er fordelt ved tidsregistrering. 
 
Øvrig drift konteret direkte på hovedprodukterne er fordelt ved hjælp af konteringsoplysnin-
gerne.  
 
Indirekte omkostninger (generel ledelse og administration, bygningsdrift, IT mv.) er fordelt på 
hovedprodukterne proportionalt med lønomkostningerne samt de direkte konterede udgifter på 
hovedprodukterne. 
 
For så vidt angår indtægtsført bevilling er den ikke regnskabsmæssigt ført på produkterne. 
Fordelingen på produkter er derfor foretaget skønsmæssigt. 
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Bilag 10: Fysisk bevaring under kulturarvsbevillingen 2007 
 
Baggrund og mål 
Det Kongelige Bibliotek har i 2007 som led i en fireårig bevilling modtaget 6,5 mio kr. på 
særbevillingen til bevaring af kulturarven med henblik på at indhente efterslæbet med konser-
vering af truede genstande af enestående national betydning samt til en forebyggende beva-
ringsindsats.  
 
Det Kongelige Biblioteks bevaringsindsats sker som en kombineret indsats baseret dels på 
kulturbevaringsbevillingen og dels på bibliotekets ordinære finanslovsbevilling. Bevaringsind-
satsen kan opdeles i de tre overordnede indsatsområder. 
 

• Forebyggende bevaring, der omfatter alle de aktiviteter, der er forbundet med forebyg-
gelse af nedbrydning af genstandene uden indgriben i selv genstanden.  

 
• 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.  

 
Resultater og analyse 
Arbejdet har taget udgangspunkt i Handlingsplan for bevaring af Det Kongelige Biblioteks 
fysiske samlinger 2004-2007. Opgaverne i 2007 har været koncentreret om områderne afrens-
ning, emballering og konservering. Indsatsen involverer også samlingsafdelingerne, som fore-
tager prioritering og udtagning af samlinger. Indsatsen sker bredt inden for alle dele af biblio-
tekets samlinger af enestående national betydning. Indsatsen for bevaring er opdelt i disse trin: 
a. Udvælgelse af genstande, b. prioritering af genstande til behandling og c. behandling af 
genstande.  
 
For hvert af de tre indsatsområder fastsattes i sidste års årsrapport måltal, som omfatter Beva-
ringsafdelingens samlede indsats, finansieret af såvel finanslovsbevillingen som af særbevillin-
gen. I nedenstående tabel sammenholdes måltallene med årets samlede resultat: 
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 Mål Resultat Pct. 
 2007 2007  
Forebyggende bevaring (emballering)   
Æsker 15.000 17.029 114 %
Syrefri læg, omslag og kuverter 20.000 30.586 153 %
Aktiv konservering   
Konservering af bøger, antal enheder 850 1.562 184 %
Substitution      
Fotografiske objekter 4.000 5.143 129 %

 
Målopfyldelsen må karakteriseres som særdeles tilfredsstillende. 
 
Den forebyggende indsats i samlingerne med emballering i syrefri materialer er i 2007 gennem-
ført i de samlinger, som skal flyttes i forbindelse med en planlagt magasinudvidelse. Det har 
først og fremmest drejet sig om emballering i Ældre Samling, som indeholder ca. 800.000 
bøger, som skal flyttes til det nye magasin i 2008. Storfolianterne, som er særligt udsatte for 
skader på grund af deres størrelse, er alle blevet lagt i syrefri æsker, mens kun stærkt skadede 
bøger i de mindre formater er emballeret. Igangværende ompakning af nitratnegativer fortsatte i 
årets løb med henblik på flytning fra en kølecontainer til et nyt frostmagasin for nitratfilm. I 
samarbejde med specialsamlingerne blev en række manuskripter omemballeret, heriblandt 
Collins manuskriptsamling, Gyldendals Brevarkiv, Carl Nielsens brevarkiv, Nepal-samlingen 
og palmebladssamlingen.  
 
Konserveringsopgaverne er udført i samlinger, som er udvalgt i samarbejde med samlingsafde-
lingerne. Der er fokuseret på værker fra historisk vigtige samlinger, og hvor tilstanden kræver 
en særlig indsats. Der er konserveret en række kort, manuskripter og trykte bøger. En række 
opgaver er af en størrelse, så de løber over flere år, heriblandt kan nævnes Alladin af C. F. E. 
Hornemann, Sylfiden af August Bournonville og daguerreotypi-samlingen.  
 
Bevaringsafdelingen har deltaget i planlægningsarbejde for det nye klimastyrede magasin i 
Njalsgade 112. Magasinerne bliver indrettet ud fra moderne klimakrav, tilpasset materialetyper-
ne. Vedrørende de eksisterende magasiner indgår Bevaringsafdelingen i det løbende arbejde 
med ajourføring af rengøringsplaner og løbende tilsyn.  
 
I anden halvdel af 2007 er gennemført en evaluering af produktiviteten og styringen af Beva-
ringsafdelingens arbejde. Det er sket i form af et Lean-projekt med ekstern konsulentbistand. 
Lean-projektet har som mål haft en forbedret målstyring og optimering af arbejdsflowet. Lean-
projektet har ført til en omlægning af Bevaringsafdelingens målstyring. Hvor målstyringen 
hidtil har været baseret på produktion af en givet antal æsker eller et givet antal konserverede 
enheder, vil den fremover tage udgangspunkt i, at bevaringstilstanden skal forbedres for et 
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givet antal samlinger. Lean-projektet skal også sikre, at der kan gennemføres en årsplanlæg-
ning, hvor der gennemføres konserveringsopgaver i de prioriterede samlinger samtidig med at 
der løses en række overordnede opgaver. 
 
I en ny handlingsplan for 2008 – 2011 er styringsparametrene ændret, således at målfastsættel-
sen tager udgangspunkt i samlingernes betydning og udpeger de samlinger, som er de vigtigste 
at koncentrere bevaringsindsatsen om. For 2008 er målfastsættelsen således: 
 
Hovedsamlingerne (bøger og tidsskrifter) 
Gennemgang og emballering af stærkt skadet materiale:  1 projekt, som afsluttes i 2008 
Tilstandsvurdering, emballering og konservering:   1 projekt, som afsluttes i 2008 
  
Specialsamlingerne (manuskripter, kort, billeder, noder) 
Gennemgang og behovsemballering:  1 projekt, som afsluttes i 2008 
Tilstandsvurdering og emballering:   3 projekter, som afsluttes i 2008 
Tilstandsvurdering, emballering og konservering:   3 projekter, som afsluttes i 2008 
 
Den nye styringsform vil blive videreudviklet i 2008, således at der også kan knyttes et antal 
enheder til hvert projekt, som skal gennemgås/behandles. 
 
Økonomi 
 
Oversigt over budget og anvendelse af midler i medfør af kulturbevaringsplanen 
Mio. kr., 2007 priser Budget  Regnskab Afvigelse 
Projekt 2007 2007 2007 
Præventiv bevaring 1,7 2,9 -1,2
Aktiv konservering 3,6 2,7 0,9
Substitution 0,9 0,5 0,4
Budgetteret videreførsel til næste år 0,5 0,6 -0,1
I alt 6,7 6,7 0,0
 
Afvigelsen på 1,2 mio. kr. vedrørende projektet præventiv bevaring skyldes, at den præventive 
bevaring er blevet højere prioriteret, da den gavner mange genstande bredt, mens konservering kun 
rammer den enkelte genstand. Samtidig er emballeringsindsatsen i de samlinger, der skal flyttes i 
nye magasiner, ligeledes blevet opprioriteret. 
 
Vurdering 
Den store særbevilling til bevaring har betydet at en række truede genstande og samlinger er 
blevet behandlet, således at yderligere nedbrydning stoppes. Men det betyder også kapacitet til 
at gennemføre og understøtte en række aktiviteter i den forebyggende bevaring, som er af stor 
betydning. Forberedelsen af indflytning til nye klimastyrede magasiner er nævnt. Beskyttelse af 
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samlingerne mod støv er et andet indsatsområde. Et tredje indsatsområde er løbende forbedring 
af bevaringsforholdene i eksisterende magasiner og udstillingsområder samt ved fysisk håndte-
ring af værkerne. Målet er således opfyldt. 
 
 


