
I. Forord  
 
Med udgangen af 2001 har Det Kongelige Bibliotek gennemført og afsluttet sin første 4-årige Resultatkon-
trakt med Kulturministeriet. Den har løbet over et åremål, der må karakteriseres som revolutionært, præget af 
forandringer i en størrelsesorden og et antal uden sidestykke i en periode af tilsvarende længde i institutio-
nens historie, hvad enten man anskuer udviklingen ud fra en fysisk, teknologisk, indholds- eller benyttelses-
mæssig synsvinkel.  
 
Det Kongelige Bibliotek har med omlægningen i Fiolstræde og udvidelserne på Amager og Slotsholmen 
gennemført den største fysiske udvidelse - især til gavn for betjeningen af publikum -  i sin egen og forsk-
ningsbiblioteksvæsenets historie, selvom den på magasinområdet langt fra er ved vejs ende. Den digitale 
revolution er slået igennem, så biblioteket i dag er et hybridt bibliotek, hvor tradition og fornyelse såvel i 
samlingsopbygning og forvaltning som i brugsmønstre nu går hånd i hånd på en måde, der har medført store 
omlægninger og omprioriteringer. Biblioteket stiller nu ikke bare de største fysiske samlinger i Nordeuropa, 
men også enorme og stærkt voksende digitale samlinger til rådighed for forskning, uddannelse og kulturliv 
både gennem indkøb, samarbejde med andre og gennem egenproduktion. Og forudsætningerne for nye beva-
ringsstrategier både for den fysiske og den digitale kulturarv er nu skabt.  
 
De mål, der lå i resultatkontrakten, var både mange og overordentligt ambitiøse. På nogle punkter har de 
været ved at lægge institutionen ned, men de er alle blevet opfyldt, enkelte med mindre forsinkelser. I dette 
virksomhedsregnskab gives en samlet afrapportering for hele resultatkontrakten. Kulturministeriet har vurde-
ret resultatopfyldelsen som overordentlig tilfredsstillende.  
 
Det Kongelige Bibliotek har i 2001 desuden gennemført store digitaliseringsprojekter, bl.a. af nogle af bibli-
otekets skatte, der er klassificeret som en del af verdens umistelige kulturarv. De har gjort Det Kongelige 
Bibliotek berømt og benyttet langt ud over landets grænser. Herom vil man kunne læse mere i den kommen-
de årsberetning, der som sædvanlig udgives senere på året.  
 
Situationen er imidlertid ikke uden problemer. Flere forhold af afgørende vigtighed for Det Kongelige Bibli-
otek er stadig ikke afklaret i 2001. Det gælder bl.a. de fortsatte forsinkelser af Københavns Universitets fa-
kultetsbyggeri på Amager og dermed den manglende afklaring på bibliotekets andel af byggeriet og de for 
længst planlagte, nye magasiner. Det er Det Kongelige Biblioteks vurdering, at bibliotekets magasinsituation 
kvalitativt stadig er den dårligste blandt de store nationale institutioner, og den ledige kapacitet slipper desu-
den op om to år. En bygningsdriftsmæssig gennemgang af bibliotekets samlede bygningsmasse efter udvi-
delsen med Diamanten og første etape af magasinbyggeriet på Amager med henblik på en endelig fastlæg-
gelse af det bevillingsmæssige driftsniveau, indeholdt i Resultatkontrakten, er ligeledes endnu ikke gennem-
ført af årsager, Det Kongelige Bibliotek ikke er herre over. 
 
Det Kongelige Bibliotek har heller ikke i skrivende stund en ny resultatkontrakt, der fastlægger vore over-
ordnede rammer og mål for den kommende periode. Dette har sine grunde, bl.a. regeringsskifte og stærkt 
ændrede økonomiske vilkår for såvel Det Kongelige Bibliotek som andre kulturministerielle institutioner. 
 
De udmeldte rammereduktioner på 2,4 pct. i 2002, stigende til 4,6 pct. i 2003, 6,6 pct. i 2004 og 8,9 pct. i 
2005 oven i de foregående års reduktioner kan, da reduktionerne skal gennemføres på en begrænset del af 
udgiftsporteføljen, ikke bare klares gennem produktivitetsforbedringer, men vil også medføre opgavereduk-
tioner, aktivitetsindskrænkninger, store omlægninger og en forceret udvikling i retning af det digitalt forval-
tede bibliotek.  
 
I den givne situation er det Det Kongelige Biblioteks hensigt at etablere målsituationen i 2005 så tidligt som 
muligt, at fremskynde omlægningen og udviklingen hen imod det digitalt forvaltede bibliotek, at etablere en 
anden opgave- og organisationsstruktur, der modsvarer det stærkt reducerede bevillingsniveau, og gennem 
sine foranstaltninger at undgå en løbende udpining af institutionen over de fire år. Det Kongelige Biblioteks 
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hovedydelser, set fra brugerside, søges opretholdt i videst muligt omfang, men den bevillingsmæssige situa-
tion indebærer væsentlige serviceforringelser, så ydelserne kan produceres for væsentligt lavere omkostnin-
ger. 
 
Biblioteket er i den givne situation nødsaget til at fremskynde en fokusering på den digitale side af det hybri-
de bibliotek, herunder e-benyttelse, e-services og selvbetjening, med deraf følgende reduktion af traditionel-
le, fysiske opgaver og ydelser. Valgmuligheden for brugeren vil blive indskrænket og for nogle ydelser helt 
ophøre. I år 2002 vil disse ting blive planlagt med virkning fra 1. januar 2003. 
 
 
Erland Kolding Nielsen 
Direktør 
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II. Beretning 2001 
 
Hovedformål og opgaver 
Det Kongelige Biblioteks virksomhed har histo-
risk set ikke været reguleret gennem en særlig lov. 
Hjemmelsgrundlaget for biblioteket i generel for-
stand er alene fastlagt i Finansloven. Der findes 
dog særskilt lovgrundlag for enkelte aspekter og 
funktioner inden for bibliotekets virke, nemlig for 
områderne pligtaflevering, tyverisikring og forsk-
ning. 
 
Det Kongelige Bibliotek har fire hovedformål: 
Danmarks Nationalbibliotek, Københavns Univer-
sitetsbibliotek, forskningsinstitution samt kultur- 
og museumsopgaver som bl.a. Danmarks Bogmu-
seum og Det Nationale Fotomuseum i tilknytning 
til nationalbiblioteket. De fire hovedformål be-
skrives nedenfor: 
 
1. Som nationalbibliotek har biblioteket til for-
mål at forvalte de nationale hovedsamlinger af 
både dansk og udenlandsk oprindelse. Biblioteket 
skal dels via pligtafleveringen, dels via egen sup-
plerende anskaffelse foretage en samlingsopbyg-
ning, der så vidt mulig er fuldstændig. 
 
Biblioteket har desuden til opgave gennem en 
aktiv bevaringsindsats at sikre disse samlinger for 
eftertiden. Biblioteket skal give den bedst mulige 
adgang til samlingerne fysisk og/eller elektronisk 
gennem relevante søgesystemer og ved kvalifice-
ret vejledning fra bibliotekets medarbejdere. Bib-
lioteket skal endvidere stille læsesale og centre 
mv. til rådighed, så der er gode muligheder for at 
arbejde med samlingerne på biblioteket under 
hensyntagen til såvel samlingernes tarv som bru-
gernes behov. 
 
2. Som universitetsbibliotek og nationalt hoved-
fagbibliotek har biblioteket til formål at betjene 
Københavns Universitet og landet som helhed ved 
at være i besiddelse af den til enhver tid mest om-
fattende og dækkende samling af faglitteratur 
inden for de fag, biblioteket betjener. Biblioteket 
stræber imod at give den bedst mulige adgang til 
samlingerne gennem tidssvarende søgesystemer, 
relevant og kvalificeret vejledning fra bibliotekets 
medarbejdere og et effektivt udlånssystem. Ende-
lig skal biblioteket stille læsesale, informations- 
og referencesamlinger mv. til rådighed, så der er 
gode muligheder for at arbejde med samlingerne 

på biblioteket under hensyntagen til såvel bruger-
nes behov som samlingernes tarv. 
 
3. Som forskningsinstitution har biblioteket til 
formål at drive forskning inden for bibliotekets 
opgaver, funktioner, fag og samlinger. 
 
4. På kulturområdet har biblioteket i kraft af sin 
funktion som nationalbibliotek en særlig kulturel 
forpligtelse til – gennem udstillinger, arrangemen-
ter, foredrag, rundvisninger, udgivelse af viden-
skabelige og populære værker og gennem national 
og international kulturveksling – at formidle viden 
og oplevelser inden for den del af landets kultur-
arv, som biblioteket har ansvaret   
 
Målopfyldelse i relation til resultatkontrakten 
for 1998-2001 
2001 var sidste år i kontraktperioden i relation til 
resultatkontrakten mellem Kulturministeriet og 
Det Kongelige Bibliotek for 1998-2001. Kontrak-
ten blev genforhandlet to gange i 2000. Ændrin-
gerne, der fulgte af den første genforhandling, 
vedrørte såvel 2000 som 2001, mens ændringerne 
ved anden genforhandling alene vedrørte 2001. 
 
Det Kongelige Bibliotek har i en redegørelse til 
Kulturministeriet gjort status i relation til opfyl-
delsen af målene i resultatkontrakten. 
 
Kontrakten med de ændringer, der blev indgået 
aftale om i 2000, indeholdt i alt 42 resultatmål. 
Biblioteket har opfyldt samtlige resultatmål i løbet 
af kontraktperioden. Dog blev enkelte mål opfyldt 
med mindre forsinkelser.  
 
Generelt har der efter bibliotekets opfattelse været 
tale om ambitiøse mål i resultatkontrakten. Mange 
af målene har desuden været knyttet til den sty-
ringsmæssigt komplicerede afslutning af byggesa-
gerne ved Havnefronten og 1. etape af biblioteks- 
og magasinbyggerierne på Amager samt den efter-
følgende åbning og ibrugtagning af de nye byg-
ninger. 
 
På den baggrund er den høje målopfyldelse i rela-
tion til målene i resultatkontraten efter bibliotekets 
opfattelse meget tilfredsstillende. 
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Målopfyldelsen i 2001 
Resultatkontrakten for 1998–2001 bærer i øvrigt 
præg af, at hovedparten af målene var placeret i 
årene 1998 og 1999, hvor byggeprojekterne samt 
indflytningen og åbningen af de nye bygninger 
var omdrejningspunktet for målfastsættelsen. Her-
overfor var der færre resultatmål for 2000 og 

2001, og målene var i øvrigt hovedsagelig kon-
centreret om drift og udvikling af biblioteket i den 
nye service- og bygningssituation. 
 
Følgende mål fra resultatkontrakten var aktuelle 
i 2001: 

  
 

Resultatmål  Frist Resultat 
 
Samlingsopbygning 
 

  

 
Til materialeanskaffelser anvendes der i 
alt 5,2 mio. kr. på nationalbiblioteksom-
rådet og i alt 12,4 mio. kr. på universi-
tetsbiblioteksområdet (2001 pris-ni-
veau).  
 

 
2001 

 
Målet er realiseret, se en uddybende 
redegørelse tabel 15a og 16a. 
 
Målet er opfyldt. 

 
Det Kongelige Bibliotek katalogiserer i 
hele kontraktperioden nye materialer 
løbende. Der er i 1999 opstået pukler i 
pligtafleveringsfunktionen som følge af 
implementering af bibliotekssystemet 
Aleph. Disse pukler vil i videst muligt 
omfang blive forsøgt afviklet inden ud-
løbet af kontraktperioden. Der må ikke 
opbygges nye katalogiseringspukler 
inden for pligtaflevering eller inden for 
universitetsbiblioteksfunktionen. 
 

 
2000/2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nationalbiblioteksområdet:   
 
Der er ikke opstået nye katalogiserings-
pukler i pligtafleveringsfunktionen i 
2001. De tilbageværende pukler er ved 
en ekstraordinær indsats blevet reduceret 
i løbet af året, og biblioteket har dermed 
i videst muligt omfang afviklet disse 
pukler inden udløbet af kontraktperio-
den.  
 
Målet er opfyldt. 
 
Universitetsbiblioteksområdet:  
 
Anskaffelserne til universitetsbiblioteks-
funktionen i 2001 har efter de ekstraor-
dinære reduktioner i 2000 atter nået det 
tidligere niveau for monografier, men 
antallet af tidsskriftsabonnementer er 
væsentligt reduceret som følge af tilpas-
ningen til de økonomiske rammer. Ud-
bygning af adgangen til elektroniske 
ressourcer er videreført.  
 
Der er ingen pukler i universitetsbiblio-
teksfunktionen.  
 
Målet er opfyldt i relation til universi-
tetsbiblioteksområdet.  
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Resultatmål  Frist Resultat 
 
Samlingsbevaring 
 

  

 
Der udarbejdes en plan for bevaringen af 
bibliotekets samlinger.  
 

 
Udgangen af 
2000. 

 
Bevaringsplan 2010  forelå i en endelig 
revideret udgave til Folketingets Kultur-
udvalgs høring i april 2001 om bevaring 
af kulturarven. Bevaringsplanen er efter-
følgende udsendt i en trykt udgave in-
klusive et supplement Principiel Hand-
lingsplan til Bevaringsplan 2010  for en 
otteårig indsats.  
 
Målet er opfyldt med en beskeden for-
sinkelse. 
 

 
Der udarbejdes en handlingsplan for 
etablering af en langsigtet bevaring af 
digitale data. 
 

 
Udgangen af 
2000 

 
I marts 2001 forelå rapporten: Langtids-
opbevaring af digitale data for Det 
Kongelige Bibliotek. Forslag til hand-
lingsplan for fastlæggelse af metoder.  
 
Målet er opfyldt med en beskeden for-
sinkelse. 
 

 
Formidling 
 

  

 
Biblioteket evaluerer informations- og 
opsynsfunktionen i forhallen i Diaman-
ten, således at ændringer i funktionen 
kan iværksættes ved indgangen til 2001. 
En brugervurdering indgår i evaluerin-
gen. 
 

 
Udgangen af 
2000 

 
Evalueringen er gennemført, og den har 
ført til løbende udvidelse af brugerydel-
serne, trimning af informationsmateria-
let og ajourføring af personaleinstruks 
og -uddannelse. 
 
Målet er opfyldt. 
 

 
Det Kongelige Bibliotek vil nyorganise-
re den biblioteksmæssige publikumsbe-
tjening. Nyorganiseringen skal omfatte 
udvikling af en bruger-, niveau- og fag-
differentieret serviceprofil, der giver 
publikum maksimal nytte af de nye fysi-
ske rammer, bibliotekets samlinger og 
personale samt den nye teknologis mu-
ligheder.  
 

 
Hele kontraktpe-
rioden 

 
Publikumsbetjeningen har også i 2001 
været baseret på den nyorganisering, 
som blev iværksat, da betjeningsstedet 
på Slotsholmen genåbnede i september 
1999. I overensstemmelse med tidspla-
nen blev Det Kongelige Biblioteks  Ser-
vicedeklaration evalueret og revideret i 
foråret 2001. Servicedeklarationen er 
tilgængelig via bibliotekets web-site. 
 
Målet er opfyldt. 
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Resultatmål  Frist Resultat 
 
Biblioteket skal udarbejde en langsigtet 
digitaliseringsplan for de centrale natio-
nale samlinger i Det Kongelige Biblio-
tek. Udarbejdelse af denne plan sker 
med basis i nationale erfaringer og erfa-
ringer med digitalisering af udvalgte 
dele af centrale nationale samlinger. 
Planen udarbejdes i sammenhæng med 
bevaringsplanen.  
 
Bibliotekets digitaliseringsplan skal ses i 
sammenhæng med en national digitalise-
ringspolitik, der er under forberedelse i 
projekt Danmarks Elektroniske Forsk-
ningsbibliotek. 
 

 
Udgangen af 
2000 

 
Biblioteket har valgt ikke at opstille en 
egentlig langsigtet digitaliseringsplan, 
idet der endnu ikke foreligger en over-
ordnet politik eller finansieringsstrategi 
på nationalt plan. Digitalisering og web-
publicering er som planlagt indgået som 
en væsentlig side af bibliotekets udvik-
lingsstrategi. Der er derfor gennemført 
en række digitaliserings- og webpublice-
ringsprojekter med fokus på formidling 
af den nationale kulturarv og opbygning 
af professionel kompetence. Bibliotekets 
status på området blev i 2001 vurderet i 
DEF-regi og her anset for at være et højt 
kvalificeret kompetencecenter for digita-
lisering- og webpublicering. På denne 
baggrund tildelte DEF efterfølgende 
biblioteket flere store digitaliserings- og 
webpubliceringsprojekter. Selv om der 
ikke er fremlagt en langsigtet digitalise-
ringsplan har biblioteket opfyldt målet i 
den generelle udviklingsstrategi og har 
givet en række konkrete bidrag til den 
digitale formidling af kulturarven, der 
kan påregnes at indgå som centrale dele 
af en langsigtet digitaliseringsplan, fx 
Arkiv for Dansk Litteratur. 
 
Målet er opfyldt fra Det Kongelige Bib-
lioteks side  i den udstrækning, det efter 
omstændighederne har været muligt for 
biblioteket. 
 
 

 
 
Biblioteket udarbejder en generel strate-
gi for oparbejdelse af digitale data i 
struktureret form baseret på 
internationale standarder og rettet mod 
en langsigtet og mangesidet benyttelse 
af strukturerede/opmærkede data. Et væ-
sentligt led i dette arbejde er bibliotekets 
deltagelse i det europæiske projekt 
DIEPER, der afsluttes primo 2001. Først 
herefter fastlægger biblioteket sine 
standarder for opmærkningsformater 
(SGML/XML).  

 
 
Udgangen af 
2001 

 
 
Biblioteket har udarbejdet en generel 
strategi for oparbejdelse af digitale data i 
struktureret form, baseret på internatio-
nale standarder og rettet mod en langsig-
tet og mangesidet benyttelse af struktu-
rerede/opmærkede data, jf. notatet Ge-
nerel strategi for oparbejdning af digita-
le data i struktureret form for Det Kon-
gelige Bibliotek af 20.12.2001.  
 
Målet er således mere end opfyldt. 
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Resultatmål  Frist Resultat 
 
Biblioteket gør CD-romsamlinger og 
digitale samlinger på digitale servere 
tilgængelige, så der bliver elektronisk 
adgang på bibliotekets betjeningssteder, 
i institutbiblioteker og hos andre vigtige 
samarbejdspartnere. Desuden skal der 
være mulighed for adgang fra brugernes 
egen arbejdsstation, såfremt brugeren 
har de relevante tilslutningsfaciliteter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hele kontraktpe-
rioden 

 
Det Kongelige Bibliotek gør sine CD-
rom samlinger og digitale samlinger til-
gængelige via digitale servere med elek-
tronisk adgang fra arbejdsstationer på 
bibliotekets betjeningssteder og fra de 
dele af Københavns Universitets cam-
pus, som hører til bibliotekets ansvars-
område samt fra visse samarbejdspartne-
re.  Med den centrale informationsservi-
ce for elektroniske værker, ELEKTRA, 
er der skabt en integreret adgang til så-
vel de CD-rombaserede ressourcer som 
til de webbaserede ressourcer, som for-
midles fra eksterne informationssyste-
mer. Endelig er der sket en spejling af de 
elektroniske poster i ELEKTRA i biblio-
tekets onlinekatalog REX, så brugerne 
via REX får en samlet indgang til såvel 
de konventionelle som de elektroniske 
informationsressourcer.  
 
Målet er således mere end opfyldt for 
dette område. 
 
 

 
Det Kongelige Bibliotek udarbejder et 
koncept for publikumsbetjeningen i det 
nye fakultetsbibliotek på Amager. 
 

 
2001 

 
Det Kongelige Bibliotek har udarbejdet 
et koncept for publikumsbetjening i det 
nye fakultetsbibliotek på KU Amager: 
Fakultetsbiblioteket for Humaniora på 
Amager. Koncept for det fremtidige 
bibliotek  af 14.12.2001. 
 
Målet er opfyldt. 
 

 
Det Kongelige Bibliotek opretholder 
følgende specialcentre i Diamanten med 
en åbningstid på 35 timer: Center for 
Manuskripter og Boghistorie, Center for 
Kort og Billeder, Center for Musik og 
Teater, Center for Orientalia og Judaica 
samt Center for Internationale Studier. 
 

 
1999-2001 

 
Specialcentrene er blevet opretholdt med 
de fastsatte åbningstider på 35 timer om 
ugen. 
 
Målet er opfyldt. 
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Resultatmål  Frist Resultat 
 
Generel ledelse og administration 
 

  

 
Biblioteket har udarbejdet en ny over-
ordnet personalepolitik med et i resultat-
kontrakten nærmere beskrevet indhold. 
 

 
Senest ved ud-
gangen af 1998 

 
Personalepolitikken er færdiggjort i 
2001 og fuldt gennemført.  
 
Målet er opfyldt med forsinkelse. 
 

 
Produktivitet 
 

  

 
I virksomhedsregnskabet for regnskabs-
årene 1998-2001 rapporterer Det Konge-
lige Bibliotek produktivitetstal for cen-
trale aktiviteter på biblioteket. 
 
Det er et mål, at der i kontraktperioden 
ikke sker fald i produktiviteten målt som 
omkostninger pr. produceret enhed. 
 

 
I hele kontrakt-
perioden 

 
Biblioteket har rapporteret om produk-
tivitet for alle centrale aktiviteter i hele 
perioden i virksomhedsregnskabet. Pro-
duktiviteten er uddybende belyst i bibli-
otekets årsstatistik, der er grundlaget for 
Biblioteksstyrelsens biblioteksstatistik. 
 
Bibliotek er sammen med Kulturmini-
steriet blevet enige om at beregne nøgle-
tal i de fire virksomhedsregnskaber for 
bl.a. prisen for erhvervede bøger, pris pr. 
indbinding osv. Dette redegøres der 
nærmere for i kapitel IV, se tabelle rne 
15c, 15e, 15f, 15g, 16d, 16f og 16i. 
 
Målet er mere end opfyldt. 
 

 
Bygningsmæssig drift 
 

  

 
Det Kongelige Bibliotek har ved hjælp 
af bl.a. Den Kongelige Bygningsinspek-
tør og Undervisningsministeriets Byg-
gedirektorat foretaget en bygnings-
driftsmæssig gennemgang af den samle-
de bygningsmasse. 
 

 
Inden udgangen 
af 2000 

 
Opgaven er blevet omdefineret af Kul-
turministeriet, så biblioteket selv udar-
bejder et data- og talgrundlag til den 
senere brug for Kulturministeriet til 
fastsættelse af normtal for bygningernes 
vedligeholdelse og bygningsmæssige 
drift. Biblioteket har udarbejdet data-
grundlaget. Sagens afslutning beror p.t. 
på ministeriet. 
 
Biblioteket har opfyldt sin del af målet. 
 



                                                                         11  

 
Resultatmål  Frist Resultat 
 
Byggekoordinatoren varetager i kon-
traktperioden planlægning og koordine-
ring af bibliotekets andel af byggeriet af 
det nye fakultetsbibliotek og de nye 
magasiner. 
 

 
I perioden 1999-
2001 

 
Byggekoordinatoren har i perioden vare-
taget bibliotekets del af planlægning og 
koordinering af bibliotekets andel af 
byggeriet af det nye fakultetsbibliotek 
og magasiner, herunder planlæg af gen-
husning, forventeligt i 2003, inden for 
det nuværende KUA og gennemført 
planlægning af nyopstilling af samlinger 
i forbindelse med genhusning og nyop-
stilling i det nye bibliotek.  Byggeriet er 
som bekendt forsinket, ligesom forud-
sætningerne for magasinudbygningen 
har undergået forandringer. Det har så-
ledes også været en del af arbejdet at 
revidere bibliotekets magasinering og 
samlede magasinplaner. 
 
Målet er opfyldt. 
 

 
 
Vurdering af årets regnskabsresultat og udvik-
lingen heri 
Institutionen aflægger et regnskab, som er i over-
ensstemmelse med de givne bevillinger, de ind-
komne indtægter og de beslutninger, som er truf-
fet i institutionens direktion og i samarbejde med 
Kulturministeriet. 
 
Som led i vedtagelsen af den midlertidige finans-
lov for 2002 indførte regeringen den 12. december 
2001 et midlertidigt ansættelses- og indkøbsstop. 
Dette stop ændrede ikke afgørende på bibliotekets 
årsresultat, da der normalt ikke foretages større 
dispositioner så sent i regnskabsåret. 
 
Forventningerne til de kommende års udvik-
ling 
Der er i de kommende år behov for en fortsat ud-
bygning af Det Kongelige Biblioteks elektroniske 
tjenester, samtidig med at biblioteket skal opret-
holde de ”traditionelle” tjenester. Bl.a. med hen-
blik på at tilpasse organisationen til den hybride 
bibliotekssituation påbegyndtes et organisations-
udviklingsprojekt i 2001. Projektet fortsættes i 
2002 med forventet iværksættelse pr. 1. januar 
2003. 
 

Samtidig vil 2002 og de efterfølgende år være 
præget af tilpasninger af Det Kongelige Biblioteks 
aktiviteter til et lavere bevillingsniveau. Bibliote-
kets bevilling på Finansloven for 2002 er beskåret 
med 2,4 pct., mens bevillingsniveauet ifølge fi-
nansloven sænkes yderligere i de kommende år. I 
2003 reduceres bevillingen således med 4,6 pct., i 
2004 med 6,6 pct. og i 2005 med 8,9 pct. Beløbs-
mæssigt er der i 2005 tale om et besparelseskrav 
på 12,3 mio. kr.  
 
Forhandlingerne om finansloven for 2002 medfør-
te ganske vist, at besparelserne på universitetsbib-
lioteksdelen af Kulturministeriets forskningsbibli-
oteker blev tilbageført til forskningsbibliotekerne. 
Dette betød for Det Kongelige Biblioteks ved-
kommende, at bevillingsreduktionen blev lempet 
med 0,5 mio. kr. i 2002 i forhold til regeringens 
forslag til finanslov for 2002. 
 
De tilbageførte besparelser vedrørende Kulturmi-
nisteriets universitetsbiblioteksområde er imidler-
tid for de efterfølgende tre år (fra 2003 til 2005) 
placeret på en central budgetreguleringskonto og 
vil efter det oplyste blive fordelt centralt til nye 
initiativer.  
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Konsekvensen er, at besparelseskravet for Det 
Kongelige Bibliotek fortsat er på 12,3 mio. kr. i 
2005, og at dette krav naturligvis også omfatter 
universitetsbiblioteksområdet. 
 
Besparelseskravet er som helhed en stor udfor-
dring for Det Kongelige Bibliotek, især når det ses 
i sammenhæng med investeringsbehovet i forbin-
delse med udviklingen af bibliotekets elektroniske 
tjenester samt den påtrængende mangel på funkti-
onelle og klimastyrede magasiner og midler til be-
varing, herunder restaurering og konservering af 
bibliotekets samlinger. 
 
Det kan i denne situation ikke undgås, at der skal 
gennemføres omfattende besparelser på bibliote-
kets kerneområder, og at fast personale må afske-
diges. Dette skal endvidere ses på baggrund af, at 
biblioteket allerede med virkning fra 2001 måtte 
nedlægge en række funktioner med afskedigelse 
af fast personale til følge.   
 
Udgifterne til den hidtidige udvikling af bibliote-
kets elektroniske tjenester er i vid udstrækning 
blevet dækket af tilskud især fra DEF-midlerne. 
Budgetsituationen fra 2002 bevirker, at nødvendi-
ge udviklingsprojekter i endnu højere grad må 
finansieres via eksterne tilskudsmidler. 
 
Det Kongelige Bibliotek og Kulturministeriet ind-
ledte i efteråret 2000 forhandlinger om en ny 4-
årig resultatkontrakt for biblioteket. I den forbin-
delse fremsendte biblioteket i november 2001 et 
udkast til kontrakt til ministeriet. Denne blev dog 
ikke underskrevet, og rammerne for bibliotekets 
virke i 2002 er derfor fortsat ikke reguleret gen-
nem en resultatkontrakt.  
 
Det Kongelige Bibliotek og ministeriet er enige 
om, at spørgsmålet om bygningsdrift tages op i 

forbindelse med resultatkonkontrakt 2002 - 2005. 
Med henvisning til forhandlingerne om den forri-
ge kontrakt for 1998-2001 er det Det Kongelige 
Biblioteks opfattelse, at bevillingen til bygnings-
drift bør reguleres i overensstemmelse med de 
faktiske udgifter til formålet. 
 
De nedskæringer af institutionens bevilling, som 
foretages ved finanslov 2002, udelukker helt, at 
institutionen kan finde tilstrækkelige midler til 
forsvarlig drift og vedligeholdelse af bygnings-
massen inden for egen finanslovsramme. 
 
Ligeledes er det stærkt påtrængende, at bibliote-
kets magasinudbygning genoptages. Ifølge de lag-
te planer skal magasinerne i Njalsgade ved Kø-
benhavns Universitet, Amager, udbygges. Udbyg-
ningen skulle have været klar til overtagelse i 
anden halvdel af denne kontraktperiode, men ud-
bygningen er endnu ikke påbegyndt. I 2003 slip-
per institutionens magasinkapacitet op. 
 
Sammenfattende skal det påpeges, at en meget 
betydelig andel af Det Kongelige Biblioteks om-
kostninger ikke kan røres i den nuværende bespa-
relsessituation. Det drejer sig bl.a. om omkostnin-
ger til opbevaring af bibliotekets meget store sam-
linger samt andre ”faste” omkostninger ved drift 
af institutionen såsom husleje, ejendomsskatter, 
vedligeholdelse, diverse afgifter, støttefunktioner 
og administration. 
 
Dette betyder, at besparelserne i de kommende år 
hovedsageligt skal findes ved reduktioner og be-
sparelser på bibliotekets primære kerneydelser i 
tilknytning til nationalbiblioteks- og universitets-
biblioteksfunktionerne, herunder publikumsbetje-
ningen. Derfor vil en stigende andel af driftsbevil-
lingen blive anvendt til at dække bibliotekets faste 
omkostninger i de kommende år. 
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III. Driftsregnskab 
 

 

Driftsregnskabet 
Det Kongelige Bibliotek er en statsinstitution med 
en driftsbevilling. Institutionens virksomhed omfat-
ter ordinær drift (konto 10), beskæftigelsesordninger 
(konto 10), indtægtsdækket virksomhed (konto 90), 
tilskudsfinansieret forskning (konto 95) og andre 
tilskudsfinansierede aktiviteter (konto 97). I dette 

kapitel aflægges samlet driftsregnskab samt del-
regnskaber. Under delregnskaberne redegøres for 
årets indtægter og udgifter samt for planerne for 
anvendelsen af opsparingerne. 
 
Tabel 1 viser Det Kongelige Biblioteks samlede 
driftsregnskab for 2001. 

 
 
Driftsregnskab for Det Kongelige Bibliotek 2001 (1.000 kr.) Tabel 1

Driftsbevilling R R Budget R Afvigelser Budget
1999 2000 2001 2001 2001 2002

Indtægter, i alt 186.921 184.634 171.400 186.986 -15.586 159.100

Nettoudgiftsbevilling 163.100 161.600 163.600 163.600 0
Drifts- og overførselsindtægter 23.821 23.034 7.800 23.386 -15.586
Renteindtægter

Udgifter, i alt 199.029 172.417 171.400 191.072 -19.672 159.100

Lønninger (11,12,19.10) 104.109 104.579 116.200 110.340 5.860
Øvrige driftsudgifter 93.673 67.838 55.200 80.547 -25.347
Renteudgifter 1.247 185 -185

Årets nettoresultat -12.108 12.217 0 -4.086 -4.086 0

Note 1: Opgjort efter statens traditionelle udgiftsprincipper; løbende priser ekskl. moms.
Note 2: Driftsregnskabet omfatter Det Kongelige Biblioteks almindelige virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed,
andre tilskudsfinansierede aktiviteter, jobtræning og indtægtsdækket virksomhed.
Note 3: Det Kongelige Bibliotek er i 1998 overgået til selvstændig likviditet.  
 
Som det fremgår af tabellen, har Det Kongelige 
Bibliotek i 2001 haft et udgiftsniveau, der ligger 
4,1 mio. kr. over indtægtsniveauet. Biblioteket 
betragter dette som et tilfredsstillende resultat, idet 
merudgiften i 2001 fremkommer ved en planlagt 
anvendelse af en del af den opsparing, som blev 
overført fra 2000.  

Tabel 2 viser, hvorledes indtægter, udgifter og op-
sparing fordeler sig på de forskellige konti. Tabel 3 
resumerer årets opsparing fordelt på underkontoni-
veau. 
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Driftsregnskab 2001 fordelt på underkontoniveau (i 1.000 kr.) Tabel 2

Udgifter Indtægter Resultat Bevilling -mer/+min.

10. Ordinær drift inkl. Resultatkontrakt 180.549 14.236 166.313 163.600 -2.713
10. Beskæftigelsesordninger -163 -163 163
90. Indtægtsdækket virksomhed 1.766 1.747 18 -18
95. Tilskudsfinansieret forskning 6.020 4.760 1.260 -1.260
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter 2.900 2.643 257 -257

I alt netto 191.072 23.386 167.686 163.600 -4.086

Note: Specifikationen er i løbende priser ekskl. moms.

 
Bevillingsafregning. Hovedkonto 21.31.11. Driftsbevilling (i mio kr.) Tabel 3

Nettoudgifter
Lønsum Øvrig drift

I alt

Bevilling (B+TB) 110,6 53,0 163,6
Regnskab, netto 104,6 63,1 167,7
Afvigelse mellem bevilling og regnskab 6,0 -10,1 -4,1

Årets overskud 6,0 -10,1 -4,1

Opgørelse af akkumuleret resultat:
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 8,3 8,2 16,5

Akkumuleret overskud primo indeværende år 8,3 8,2 16,5
Årets overskud 6,0 -10,1 -4,1

Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 14,3 -1,8 12,5
Omflytninger, dispositionsmæssige -7,0 7,0 0,0

Akk. nettoresultat til videreførsel ultimo indev. år 7,3 5,2 12,5

Note: I bevillingsafregningen er anvendt løbende priser  ( - er merudgift).  
 
 
Bevillingsafregningen 
Institutionen har ved regnskabsårets afslutning en 
opsparing på 12,5 mio. kr. Bevillingsafregningen 
viser, at opsparingen fordeler sig med 7,3 mio. kr. 
på lønsum og 5,1 mio. kr. på øvrig drift. 

Opsparingen 
Vedrørende Det Kongelige Biblioteks akkumulere-
de opsparing fordelt på underkontoniveau henvises 
til tabel 4. 
 
Opsparingen på 7,3 mio. kr. på driftsbevillingen 
(konto 10) knytter sig specifikt til bestemte formål 
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og aktiviteter. Hovedparten af de opgaver, som op-
sparingen knytter sig til, forventes udført i 2002, 
hvorved de opsparede midler bliver anvendt. Føl-
gende opgaver skal løses inden for opsparingen: 

Opsparingsformål Kr. 
Materialeanskaffelse NB    420.800 
Materialeanskaffelse UB    326.700 
Personaleudvikling    400.000 
Bygningsdrift 1.720.000 
IT    433.300 
Særfinansierede projekter    526.700 
Musikbevillingen 1.158.100 
Forskning 1.047.100 
Kopiservice mv.    400.000 
Afdelingsspecifikke opgaver    900.071 
Samlet anvendelse 7.332.971 
 
Beløbet til Bygningsdrift skal i 2002 anvendes til 
den løbende drift, fordi det har været nødvendigt at 
reducere bygningsdriftens andel af årets finanslov-
bevilling med 2,5 mio. kr. De 2,5 mio. kr. er an-
vendt til bibliotekets sidste tilbagebetaling af den 
ekstraordinære bevillingsforhøjelse, som bibliote-
ket fik i 1999 på tillægsbevillingsloven til dækning 
af merudgifter ved færdiggørelse af Havnefronten.  
 
Beløbet til Særfinansierede projekter vedrører  
bevilling fra DEF til Arkiv for Dansk Litteratur, 
fase 1. 
 
Beløbet til Afdelingspecifikke opgaver består af 
mange delbeløb. Midlerne anvendes bl.a. til løn til 
arbejdsopgaver, som gennemføres i 2002, til inven-
tar og til arbejdsmiljømæssige forbedringer. 
 
Som det videre fremgår af tabel 4, er opsparingen 
på 1,1 mio. kr. under Indtægtsdækket virksomhed. 
Denne skal anvendes til drift af de indtægtsdække-
de opgaver. 
 
Opsparingen på 2,1 mio. kr. under Tilskudsfinan-
sieret forskning anvendes til de projekter, hvortil 
tilskuddene er ydet. Den største enkeltindtægt in-

den for Tilskudsfinansieret forskning er 2,7 mio. kr. 
fra offentlige og private fonde, der er givet til det 
forsatte arbejde med udarbejdelsen af ”Carl Nielsen 
Udgaven”. Arbejdet hermed følger den lagte plan. 
Herudover drejer det sig om midler til bl.a. rådgiv-
ning til nationalbiblioteket i Bhutan og Bo Lide-
gaards forskningsprojekt om Jens Otto Krag samt 
Bo Lidegaards sidste bind af ”Den Danske Uden-
rigspolitiks Historie” finansieret af Carlsbergfon-
det. 
 
Opsparingen på 1,9 mio. kr. under Andre tilskuds-
finansierede aktiviteter anvendes til de projekter, 
hvortil tilskuddene er ydet. Den største enkeltind-
tægt inden for Andre tilskudsfinansierede aktivite-
ter 1,0 mio. kr. til indkøb af en middelalderbibel. 
Herudover drejer det sig om midler til bl.a. Musik i 
Skåret, Nordic Web Archive, drift af Kulturnetser-
ver og DIEPER-projektet.  
 
Konklusionen er således, at Det Kongelige Biblio-
tek ved udgangen af regnskabsåret 2001 har dispo-
neret sin opsparing på 12,5 mio. kr. 
 
Det Kongelige Bibliotek budgetterer i 2002 med 
udgifter svarende til finanslovbevillingen. Ved 
udgangen af 2002 vil der være en opsparing under 
ordinær drift, men den forventes at være mindre 
end opsparingen ultimo 2001. Opsparingen ultimo 
2002 vil endvidere knytte sig til andre opgaver. 
 
Som led i bevillingsafregningen bringes i tabel 5 en 
oversigt over institutionens udviklingen i totalop-
sparingen. Udviklingen afspejler institutionens 
aktivitetsniveau samt de spring, der er i tilgangen af 
opgaver og midlerne til at løse dem. Kultur- og 
forskningsinstitutioner som Det Kongelige Biblio-
tek løser en række opgaver ved hjælp af midler, der 
tilvejebringes som særbevillinger fra offentlige pul-
jer, samt tilskud fra private fonde, legater mv. Til-
delingen af sådanne midler følger ikke finansåret, 
og derfor vil der være variationer fra år til år i vide-
reførelsesbeløbets størrelse. 
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Akk. Resultat fordelt på underkontoniveau
(i 1.000 kr.) Tabel 4

Ultimo
Saldo

10. Ordinær virksomhed 7.333
90. Indtægtsdækket virksomhed 1.115
95. Tilskudsfinansieret forskning 2.096
97. Tilskudsfinansieret aktiviteter 1.912

I alt netto 12.456

Note: Specifikationen er i løbende priser ekskl. moms

 
 
 
 Akkumuleret nettoresultat hovedkonto 21.31.11 (i 1.000 kr.) Tabel 5

Ultimo
Resultat saldo

1997 -5.020 9.932
1998 6.499 16.431
1999 -12.108 4.324                        
2000 12.218 16.542                      
2001 -4.086 12.456                      
Note: I opgørelsen er anvendt løbende priser ekskl. moms (et minus er merudgifter). 

 
 
Indtægtsdækket virksomhed 
 
Området omfatter bl.a. Fotografisk Ateliers salg 
af fotografiske ydelser, Kort- og Billedafdelin-
gens salg af luftfotografier fra Luftfotosektionen, 
Bevaringsafdelingens salg af bevarings- og kon-
serveringsydelser og Driftsafdelingens admini-
stration af tidsskriftet ”Den Jyske Historiker”. 
 
De efterfølgende tabeller viser, at årets nettore-
sultat er på –203.000 kr., at årets resultat efter 
fradrag af forbrug af tidligere års resultat er på  
-18.000 kr., at det akkumulerede resultat til vide-
reførelse er 1,115 mio. kr., og at virksomhedens 
driftssituation over de seneste tre regnskabsår ud-
viser et resultat på 16.000 kr.  

 
Afvigelsen i nettoresultatet i forhold til det bud-
getterede kan især henføres til merudgifter under 
generel ledelse og administration. Der er tale om 
en bogføringsfejl vedrørende udgifter på 0,4 mio. 
kr., der skulle have været ført under ordinær drift.  
 
Den indtægtsdækkede virksomhed analyseres i 
2002 med henblik på at sikre, at den fortsat er 
overskudsgivende. Biblioteket vil i den forbin-
delse overveje at overføre en del af det akkumu-
lerede resultat til ordinær drift. 
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Indtægtsdækket virksomhed (1.000 kr.) Tabel 6
R R R Budget R Budget

Driftsbevilling 1998 1999 2000 2000 2001 2002

Indtægter 1.617 1.765   1.763 2.100   1.747 2.200
Direkte omkostninger 1.284 1.184   1.593 1.600   1.766 1.600

Driftsresultat før
indirekte omkostninger 333 581      170 500      -18 600

Indirekte omkostninger 196 193      178 200      185 200

Driftsresultat før 
afskrivning og forrentning 137 389      -8 300      -203 400

Afskrivning   
Forrentning 6,5 %

Årets nettoresultat 137 389      -8 300      -203 400

Note: I specifikationen er der anvendt løbende priser ekskl. moms.  
 
 
Udgiftsbaseret  resultatopgørelse 
Indtægtsdækket virksomhed (1.000 kr.) Tabel 7

Indtægter 1.747
- udgifter (ekskl. anvendelse af overskud) 1.309

Årets driftsresultat 438
-  forbrug af overskud fra tidligere år 456

Årets resultat
(efter fradrag af forbrug af overskud) -18

Note: I specifikationen er anvendt løbende priser ekskl. moms.  
 
 
Driftssituation
Indtægtsdækket virksomhed (1.000 kr.) Tabel 8

Årets resultat 1999 -136
Årets resultat 2000 170
Årets resultat 2001 -18

Virksomhedens driftssituation 16

Note: I specifikationen er anvendt løbende priser ekskl. moms.

 
 
 

 
Akkumuleret resultatopgørelse
Indtægtsdækket virksomhed (1.000 kr.) Tabel 9

Årets resultat 2001 -18
+ akkumuleret resultat ultimo 2000 1.133
- overskud overført til KB 0

Akkumuleret resultat ultimo 2001 1.115

Note: I specifikationen er anvendt løbende priser ekskl. moms.
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Tilskudsfinansieret forskning 
 
Det Kongelige Bibliotek har fået tilskud til forsk-
ning fra en række statslige og private fonde.  
 
De største samlede tilskud er modtaget til ”Carl 
Nielsen Udgaven”. Herudover er der modtaget til-
skud til forskningsprojekterne ”Jens Otto Krag” og 
”Den Danske Udenrigspolitiks Historie” samt råd-
givning til Nationalbiblioteket i Bhutan og anden 
forskningsvirksomhed. De afholdte udgifter vedrø-
rer dels disse projekter, dels projekter fra tidligere 
år, som er under færdiggørelse. 
 
De efterfølgende tabeller viser, at Det Kongelige 
Bibliotek er i stand til at tiltrække eksternt finansie-

rede projekter, at den gennemsnitlige årlige kapital-
tilførsel de seneste fire år ligger på 5,3 mio. kr., at 
der er variation fra år til år med hensyn til opgave- 
og kapitaltilførslen, og at institutionen er i stand til 
at opnå tilskud fra statslige såvel som private til-
skudsgivere. 
 
Med et videreførelsesbeløb på 2,1 mio. kr., og de 
dertil knyttede opgaver er virksomheden i sund 
gænge ved indgangen til 2002. Det er planen i 2002 
at fortsætte arbejdet med at knytte flere opgaver og 
projekter til institutionen, end det ville være muligt 
alene ved hjælp af driftsbevillingen. 
 

 
Akkumuleret resultat Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (1.000 kr.) Tabel 10

R R R Budget R Budget
Driftsbevilling 1998 1999 2000 2001 2001 2002

Uforbrugte forskningsmidler fra tidligere år 684 953 1.585 3.356 3.356 2.096
Årets modtagne indtægter 4.699 6.296 5.621 3.000 4.760 4.000
Årets udgifter 4.430 5.664 3.850 5.000 6.020 5.000

At overføre til senere år 953 1.585 3.356 1.356 2.096 1.096

Note. I specifikationen er anvendt løbende priser ekskl. moms.  
 
 
Finansieringskilder 
Tilskudsfinansieret
forskningsvirksomhed (1.000 kr.) Tabel 11

Regnskab

Statslige fonds- og programmidler 3.842
EU og andre internat. tilskudsgivere 0
Øvrige tilskudsgivere 917

I alt 4.760
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Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 
 
Det Kongelige Bibliotek har fået tilskud til projek-
ter under Andre tilskudsfinansierede aktiviteter fra 
en række såvel statslige som private fonde. De 
største tilskud er i 2001 modtaget til følgende akti-
viteter: 
 

?? Indkøb af en middelalderbibel 
?? Kulturnet Danmark 
?? Nordic Web Archive 
?? DIEPER-projektet 
?? Trykning af bind i „Carl Nielsen Udga-

ven“ 
 
De efterfølgende tabeller viser resultatet af Andre 
tilskudsfinansierede aktiviteter i henhold til stats-
regnskabet. Et tilskudsbeløb på 1 mio. kr. er imid-
lertid blevet fejlbogført på såvel indtægts- som 
udgiftssiden. Fejlen betyder, at årets faktiske ind-
tægter og udgifter er 2 mio. kr. højere end i stats-

regnskabet, så årets indtægter reelt er 4,7 mio. kr. 
og udgifterne 4,9 mio. kr. Fejlen er uden resultat-
virkning og berører derved ikke opgørelsen af 
videreførselsbeløbet. Fejlen påvirker alene bille-
det af de tilskudsfinansierede aktiviteters omfang. 
Reelt er der således tale om en stigende aktivitet i 
2001 i forhold til tidligere år. I gennemsnit har 
den årlige kapitaltilførsel i de sidste 4 år ligget på 
3,4 mio. kr., når der tages hensyn til bogførings-
fejlen i 2001. Som det i øvrigt fremgår, er institu-
tionen i stand til at opnå tilskud fra statslige såvel 
som private tilskudsgivere. 
 
Med et videreførelsesbeløb på 1,9 mio. kr. og de 
dertil knyttede opgaver er virksomheden i sund 
gænge ved indgangen til 2002. Det er planen i 
2002 at fortsætte arbejdet med at knytte flere op-
gaver og projekter til institutionen, end det ville 
være muligt alene ved hjælp af driftsbevillingen. 

 
Akkumuleret resultat Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (1.000 kr.) Tabel 12

R R R Budget R Budget
Driftsbevilling 1998 1999 2000 2001 2001 2002

Uforbrugte tilskudsmidler fra tidligere år 475 489         1.077 2.169 2.169 1.912
Årets modtagne indtægter 965 4.422      3.317 3.000 2.643 3.000
Årets udgifter 951 3.834      2.225 4.000 2.900 4.000

At overføre til senere år 489 1.077 2.169 1.169 1.912 912

Note: I specifikationen er anvendt løbende priser ekskl. moms.

 
Finansieringskilder 
Andre tilskudsfinansierede
aktiviteter (1.000 kr.) Tabel 13

Regnskab

Statslige fonds- og programmidler 2.211
EU og andre internationale indtægter 0
Øvrige tilskudsgivere 432

I alt 2.643
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IV. Resultatanalyse 
 
Indledning 
I resultatanalysen for Virksomhedsregnskabet 1997, 
1998 og 1999 blev der afrapporteret i forhold til 
formålskategorierne i SØS. Rigsrevisionen rejste i 
forbindelse med gennemgang af Virksomhedsregn-
skabet for 1999 kritik af denne formålsopdeling, 
som Rigsrevisionen fandt uigennemskuelig. Det 
Kongelige Bibliotek har derfor med virkning fra 
2000 ændret sin formålsopdeling og tilpasset den en 
struktur, som er ens for alle forskningsbibliotekerne 
på Kulturministeriets område. Strukturen er også 
identisk med den afrapportering, som findes i Det 
Kongelige Biblioteks resultatkontrakt 1998–2001, 
hvor det er bestemt, at biblioteket for hvert af årene 
skal opdele sit bevillingsfinansierede område, så det 
fremgår, hvor stor en del af aktiviteten, der vedrører 
bibliotekets tre hovedformål: Nationalbiblioteket, 
Universitetsbiblioteket og forskningen. Udgifterne 
opdeles inden for hver hovedopgave i: 

1. primære omkostninger (svarende til sam-
lingsopbygning, samlingsbevaring, formid-
ling, biblioteksteknisk service og forskning) 

2. sekundære permanente omkostninger (sva-
rende til generel ledelse og administration, 
bygningsdrift og hjælpefunktioner) og 

3. sekundære midlertidige omkostninger 
(særprojekter inden for driftsbevillingen, 
hvortil der er givet særskilt bevilling). 

Princippet i fordelingen af omkostningerne er, at de 
primære omkostninger fordeles konkret mellem 

hovedformålene efter en fastlagt model, som er 
aftalt med Kulturministeriet. De sekundære perma-
nente og midlertidige omkostninger fordeles for-
holdsmæssigt mellem Nationalbibliotek, Universi-
tetsbibliotek og forskning ud fra den procentvise 
fordelingsnøgle, som fordelingen af de primære 
omkostninger viser. Fordelingsnøglen er i 2001 53 
pct. til  nationalbiblioteksfunktionen, 43 pct. til uni-
versitetsbiblioteksfunktionen og 4 pct. til forsknin-
gen. Se den mere deltaljerede beregning i bilag 1. 
 
Kulturministeriet har bestemt, at virksomhedsregn-
skabet fra 2000 også skal afspejle udgifterne til 
kulturaktiviteterne. I den 3-delte økonomi indgår 
kulturaktiviteterne som en delmængde af national-
biblioteket. Kulturaktiviteterne er også i 2001 skilt 
ud som en 4. søjle. 
 
I tabel 14 ses Det Kongelige Biblioteks samlede 
bruttoregnskab for 2001, som efterfølgende vil blive 
analyseret afsnit for afsnit.  
 
Med mindre andet er angivet, er resultatanalysens 
økonomiske sammenligningstal fra tidligere år op-
regnet til niveau 2001 ved hjælp af Finansministeri-
ets indeks til aktivitetsskemaer for § 21.31.11. Det 
Kongelige Bibliotek. 
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Driftsregnskab 2001 fordelt på underkontoniveau og formål (1.000 kr.) Tabel 14

Udgifter Indtægter Resultat Budget 2002

Nationalbiblioteksfunktionen 50.236 3.698 46.539 47.700
Ordinær drift 47.815 864 46.951 47.100
Indtægtsdækket virksomhed 1.243 1.633 -390 -400
Tilskudsfinansieret forskning
Tilskudsfinansierede aktiviteter 1.179 1.201 -22 1.000

Universitetsbiblioteksfunktionen 43.701 2.370 41.331 39.800
Ordinær drift 42.731 1.440 41.291 39.800
Indtægtsdækket virksomhed 0
Tilskudsfinansieret forskning
Tilskudsfinansierede aktiviteter 970 930 40

Forskning 9.592 4.889 4.703 4.600
Ordinær drift 3.477 38 3.439 3.600
Indtægtsdækket virksomhed 0
Tilskudsfinansieret forskning 6.020 4.760 1.260 1.000
Tilskudsfinansierede aktiviteter 95 91 4

Kulturaktiviteter 8.479 4.685 3.795 4.000
Ordinær drift 8.458 4.683 3.775 4.000
Indtægtsdækket virksomhed
Tilskudsfinansieret forskning
Tilskudsfinansierede aktiviteter 21 2 20

Generel ledelse og Administration 17.411 1.299 16.112 16.100
Ordinær drift 16.627 906 15.721 16.100
Indtægtsdækket virksomhed 445 445
Tilskudsfinansieret forskning
Tilskudsfinansierede aktiviteter 339 393 -54

Hjælpefunktioner 61.653 6.446 55.207 48.500
Ordinær drift 61.278 6.305 54.973 48.500
Indtægtsdækket virksomhed 78 114 -36
Tilskudsfinansieret forskning
Tilskudsfinansierede aktiviteter 297 27 270

I alt 191.072 23.387 167.686 160.700
Heraf ordinær drift 180.386 14.236 166.150 159.100
Heraf indtægtsdækket virksomhed 1.766 1.747 18 -400
Heraf tilskudsfinansieret forskning 6.020 4.760 1.260 1.000
Heraf tilskudsfinansierede aktiviterer 2.901 2.644 258 1.000
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Nationalbiblioteksfunktionen

Nationalbiblioteksfunktionen omfatter de dele, 
som indsamler, bevarer og formidler Det Kongeli-
ge Biblioteks nationale samlinger.  
 
Nationalbiblioteket har som opgave at indsamle de 
mest komplette samlinger inden for sine områder, 
stille disse til rådighed for samtiden samt yde en 
særlig indsats for bevaring af denne del af kultur-
arven for eftertiden, herunder den digitale kultur-

arv. Samlingsopbygningen er derfor en helt central 
aktivitet. 
 
I dette afsnit behandles samlingsopbygning, sam-
lingsbevaring og dokumentlevering i Nationalbib-
lioteksfunktionen, mens beretningen om formid-
ling inden for nationalbiblioteksfunktionen indgår 
som en del af bibliotekets samlede publikumsbe-
tjening i afsnittet Biblioteksbenyttelse, hvor den 
tværgående publikumsbetjening behandles. 

  
 

 
I tabel 15a ses driftsregnskabet for området for 
årene 1998-2001 samt budgettet for 2002. Til 
gennemførelse af nationalbiblioteksfunktionens 
primære virksomhed er der i 2001 anvendt 49,0 

mio. kr., mens indtægterne var på 2,1 mio. kr. 
Det markedsstyrede område udviste et overskud 
på 0,4 mio. kr.  

 

Driftsregnskab for nationalbiblioteksfunktionen (1.000 kr.) Tabel 15a
R R R Budget R Budget

1998 1999 2000 2001 2001 2002

Bevillingsfinansieret område
Udgifter 51.465 52.277 47.978 45.405 48.993 51.100
- heraf udgifter til indlemmelse af materialer - 18.555 17.019 16.500 17.336 17.300
- heraf udgifter til bevaring - 13.067 12.767 12.500 12.151 12.150
Indtægter 1.139 1.587 3.213 0 2.064 3.000
Netto kr. 50.326 50.690 44.765 45.405 46.929 48.100
Markedsstyret område
Indtægter 151 1.857 1.812 2.100 1.633 2.200
Udgifter 848 2.000 1.638 1.800 1.243 1.800
Dækningsbidrag -696 -143 175 300 390 400
I alt
Udgifter 52.313 54.277 49.616 47.205 50.236 52.900
Indtægter 1.291 3.444 5.025 2.100 3.697 5.200
Årets resultat 51.022 50.833 44.591 45.105 46.539 47.700
Note: Specifikationen er i faste priser opregnet  til 2001-niveau.
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Materialebevillingen for nationalbiblioteksfunktionen (mio. kr.) Tabel 15a+
R R R R Budget 

1998 1999 2000 2001 2002

Materialebevilling - - 4,7 5,2 5,3
Overførsel af mindreforbrug fra året før - - 0,1 0,2 0,4
Ekstra bevilling til genopretning - - 0 0,5
Årets samlede budget - - 4,8 5,9 5,7
Årets regnskab - - 4,7 5,6
Mindreforbrug til efterfølgende år - - 0,2 0,4

Note: Specifikationen er i faste priser opregnet til 2001-niveau.

 
I resultatkontrakten er det fastsat, at der skal an-
vendes 5,2 mio. kr. til materialeanskaffelser på 
nationalbiblioteksområdet. Det fremgår af tabel 

15a+, at der sammen med en ekstrabevilling på 0,5 
mio. kr. er anvendt i alt 5,6 mio. kr. Målet er såle-
des mere end opfyldt. 

 
 
Samlingsopbygning - Dokumentbestand Tabel 15b

R R R Budget R Budget 
1998 1999 2000 2001 2001 2002

Hyldemeter i alt 74.781 78.620 77.619 78.600 78.389 79.200
Bestand af bøger og seriepubl. (fysiske enh.) 1.948.398 1.911.955 1.952.586 1.980.500 1.984.303 2.006.000
Bestand af andre mat.typer (fysiske enh.) 17.235.882 17.235.769 17.602.278 17.812.200 17.832.256 18.080.000
Bestand af løb. papirbårne tidsskrifter (titler) 27.258 25.429 26.200 26.500 27.217 27.200
Bestand af elektr. netressourcer (værker) 44.945 47.534 51.904 58.800 90.524 97.000
-heraf pligtafleverede 3.414 7.770 14.500 10.525 14.000

 
 
Tabel 15b beskriver samlingernes størrelse inden 
for nationalbiblioteksfunktionen fordelt på hylde-
meter, antal bøger og seriepublikationer samt antal 
enheder af andre materialetyper. De nationale sam-
linger er opgjort til 78.389 hyldemeter inden for 
Danske Afdeling, Håndskriftsafdelingen, Kort- og 
Billedafdelingen, Musikafdelingen samt Orientalsk 
og Judaistisk Afdeling. Ud af bestanden af elektro-
niske ressourcer udgør værker i Den Nationale 
Billedbase 79.249 enheder, hvortil kommer værker 
i andre afdelinger, bl.a. Håndskriftafdelingen og 
Musikafdelingen. 
 
Som det fremgår af tabellen, har tilvæksten stort set 
udviklet sig som budgetteret. Dog er der en større 
tilvækst i bestanden af elektroniske ressourcer end 
forventet på grund af en ekstraordinær indsats i 
relation til Den Nationale Billedbase. 
 
Lov om Pligtaflevering af udgivne værker (Lov nr. 
423 af 10. juni 1998) er et vigtigt fundament for 

opbygningen af de nationale samlinger. I henhold 
til denne lov skal Det Kongelige Bibliotek bl.a. 
modtage to eksemplarer af alle trykte udgivelser, 
hvoraf det ene eksemplar videresendes til Statsbib-
lioteket i Århus. Afleveringspligten omfatter også 
elektroniske værker, både i form af cd-rom og net-
ressourcer på Internettet. En tilfredsstillende for-
valtning af pligtafleveringsloven er et centralt mål i 
kontrakten og har derfor også været et vigtigt mål 
for biblioteket i 2001.  
 
Efter aftale med Kulturministeriet skulle der gøres 
status for omkostninger ved varetagelse af pligtaf-
leveringsloven ved afslutningn af resultatkontrak-
ten 1998–2001. Det Kongelige Bibliotek har sam-
men med Statsbiblioteket udarbejdet et notat til 
Kulturministeriet om omkostningerne ved en vare-
tagelse af loven om pligtaflevering, herunder en 
vurdering af omkostningerne 2002–2005. Det frem-
går af notatet, at der har været en uforudset stigning 
i mængden af materialer, som er omfattet af loven, 
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især inden for materialekategorierne tidsskrifter og 
småtryk. Hvad angår elektroniske netressourcer er 
der udarbejdet en særlig rapport om ressourcebeho-
vet for at løse denne opgave. Det fremgår af nota-
tet, at Det Kongelige Bibliotek til konventionelle 
materialetyper og netressourcer skal anvende i alt 
6,69 årsværk ekstra pr. år i den kommende kon-
traktperiode i forhold til, hvad der er fatsat i den 
hidtidige resultatkontrakt for en forsvarlig vareta-
gelse af loven. Biblioteket har således på nuværen-
de tidspunkt ikke de nødvendige ressourcer til at 
varetage loven tilfredsstillende. Konsekvensen er, 
at en meget betydelig del af de danske digitale do-
kumenter på Internettet ikke hjemtages og bevares 
for eftertiden. 
 
Med henblik på at undersøge, om der kunne opnås 
besparelser på varetagelse af pligtafleveringsopga-
ven har Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek 
undersøgt mulighederne for eventuelt at udlic itere 
dele af opgaven til en ekstern operatør. Efter for-
handlinger i foråret og sommeren 2001 besluttede 
de to biblioteker i samarbejde at udbyde katalogise-
ring og klargøring af pligtafleveret materiale.  
 
Resultatet af udbudet var, at alene Dansk Biblio-
teksCenter opfyldte kriterierne for at blive prækva-
lificeret. Dog viste prækvalifikationsrunden, at der 
reelt ikke er konkurrence på området, idet Dansk 
BiblioteksCenter var eneste ansøger, og de to bibli-
oteker besluttede på baggrund heraf at annullere 
udbuddet og i stedet for prøve at få en samarbejds-
aftale i stand mellem de tre institutioner om en 

omfordeling af arbejdet med pligtafleveringsmate-
rialet. 
 
I januar 2002 blev der holdt møde mellem Dansk 
BiblioteksCenter, Det Kongelige Bibliotek og 
Statsbiblioteket vedr. de fremkomne beregninger af 
omkostningerne ved en omfordeling af arbejdet 
mellem de 3 institutioner. Med udgangspunkt i 
beregningerne kunne det desværre konstateres, at 
det ville medføre ekstraudgifter for Det Kongelige 
Bibliotek og Statsbiblioteket at overdrage arbejdet 
til Dansk BiblioteksCenter.  
 
Når en rationaliseringseffekt ved håndteringsdelen 
(som er den største del) af opgaven ikke opnås, er 
årsagen, at det ikke er muligt at slå arbejdsgange 
sammen, som det var forventet. Dansk Biblioteks-
Center vil fortsat modtage forlagsafleverede ek-
semplarer til nationalbibliografien og pligtaflevere-
de eksemplarer i to omgange, hvorfor det er nød-
vendigt at håndtere de samme titler to gange, såle-
des som det sker p.t. Endvidere foregår der allerede 
nu et genbrug af nationalbibliografiske poster i 
udstrakt grad. 
 
Konklusionen for Det Kongelige Bibliotek er der-
for fortsat den, som fremgår af det førnævnte notat 
til Kulturministeriet, nemlig at opgaverne løses på 
rationel og økonomisk måde, og at behovet på 6,69 
årsværk for en tilfredsstillende løsning af pligtafle-
veringsopgaven i den kommende kontraktperiode 
er uændret. 
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Samlingsopbygning - Tilvækst Tabel 15c
R R R Budget R Budget

1998 1999 2000 2001 2001 2002

Konventionelle materialetyper
a) Årets erhvervelser af bøger og seriepubl. 27.891 21.082 27.924 28.000 22.141 22.000
   - heraf pligtafleveret 18.903 13.326 20.091 21.000 16.151 16.000
b) Årets erhvervelser af andet materiale (dok.) 152.084 152.944 207.291 210.000 279.411 250.000
   - heraf pligtafleveret 111.913 128.083 172.299 180.000 206.591 225.000
c) Modtagne fysiske enheder (brutto) (a+b) 179.975 174.026 235.215 238.000 301.552 272.000
d) Årets afgang af bøger og seriepubl. - 2.794 2.422 2.000 584 1.000
e) Årets afgang af andet materiale (dok.) - 2.052 484 500 2.828 2.000
f) Udgifter ved indlemmelse af materialet (kr.) 18.555.180 17.018.835 16.500.000 17.336.295 17.300.000
g) Bruttoudgift pr. fysisk enhed (f/c) 
    (kr./enhed) - 107 72 69 57 64

Elektroniske netpublikationer
Årets erhvervelser af elektronisk netmateriale - 3.523 4.545 6.800 6.405 6.500
- heraf pligtafleveret - 3.067 4.482 6.700 2.755 3.000
Årets afgang af elektronisk netmateriale - 0 0 0 0 0

Note 1: I specifikationen er anvendt faste priser opregnet til 2001-niveau.

Tilvæksten af bøger, seriepublikationer og andre 
materialer er opgjort i tabel 15c. Det ses her, at der 
har været en meget større tilvækst af nyt materiale 
end budgetteret. Væksten i antallet af tryksager er 
først og fremmest en følge af, at der inden for kate-
gorien småtryk er sket noget i retning af en udgivel-
seseksplosion på trods af alle formodninger om, at 

Internettet ville overtage en stor del af informations-
formidlingen. Tallet for småtryk er i 2001 steget til 
206.591. En sådan eksplosiv udvikling var ikke 
forudset ved resultatkontraktens indgåelse. Tilvæk-
sten i netressourcer har ikke været så stor som for-
ventet, hvilket skyldes de manglende ressourcer til 
at løse opgaven, som er omtalt ovenfor. 

 
Katalogisering og Retrokonvertering af kataloger Tabel 15d

R R R Budget R Budget
1998 1999 2000 2001 2001 2002

Katalogisering
- Nationalbiblioteket, bestand af katalogposter 913.577 945.403 1.122.205     1.360.000    1.314.198 1.435.000
Tilvækst i KB's katalogposter i REX
- Nationalbiblioteket 113.046 31.826 176.802        235.000       191.993 120.000

Retrokonvertering 
Nationalbiblioteket, poster lagt ind i REX 34.934 238 116.777        200.000       167.982 90.000

Pukler
Gamle pukler (enheder) 51.000 44.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Småtryk fra pligtaflevering (enheder) - - 30.000 30.000 27.500 27.000
Tidskrifttitler (titler) - - 1.100 1.100 600 600

 
 
Af tabel 15d fremgår retrokonverteringen i 2001. 
167.982 poster er oplagt. Det drejer sig om Biblio-
teca Danica, den såkaldte ”Omarbejdelsen” i Dan-
ske Afdeling samt manuelt indtastede poster i Dan-
ske Afdelings 1.-2. samling. Resultatet er lavere 
end budgetteret, hvilket først og fremmest skyldes, 

at der kun er indtastet 5.000 poster manuelt mod 
budgetteret 25.000. 
 
Af resultatkontrakten fremgår, at der ikke må op-
bygges nye katalogiseringspukler inden for pligtaf-
leveringen. Dette mål er opfyldt. Af tabel 15d 
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fremgår endvidere, at der i 2001 var budgetteret 
med en pukkel på 37.100 enheder. Puklen omfatter 
tre områder. 6.000 enheder er pukler i Musikafde-
lingen, som omfatter 2.500 Danica-dubletter samt 
3.500 enheder i arkiver. Puklen på 27.500 enheder 
småtryk fra pligtaflevering omfatter materiale, som 
det på grund af eksplosionen i antallet af tryksager 
har været umuligt at nå at behandle. Trods det store 
pres er det lykkedes Småtrykssamlingen gennem 
rationaliseringer at behandle hele den modtagne 
mængde og desuden reducere puklen med 2.500 
enheder.  
 

Hvad angår tidsskrifttitlerne, er det lykkedes at 
reducere puklen fra 1.100 til 600. Resultatkontrak-
tens mål om, at der ikke må opbygges nye katalogi-
seringspukler er opfyldt. Der er ingen udsigt til, at 
stigningen i mængden af pligtafleveret materiale vil 
ophøre. Med mindre der tilføres pligtafleverings-
opgaven de manglende ressourcer på 6,69 årsværk, 
vil der opstå pukler, eller også vil det være nødven-
digt at nedsætte ambitionsniveauet for indsamlin-
gen betydeligt, hvis ikke der skal opbygges katalo-
giseringspukler i de kommende år. 
 

Samlingsopbygning - Omkostninger ved pligtaflevering Tabel 15e
R R R Budget R Budget

1998 1999 2000 2001 2001 2002

Antal afleveringspligtige producenter 5.300 5.561 6.143        6.200       5.131 5.150
Antal modtagne enheder/leverancer 3.549 6.887 7.015        7.000       6.329 -
Omkostning pr. lev. inkl. sortering til SB 
(kr./levering) 387 106 93             93            140 -
Antal bøger (serietitler fraregnet) (enheder) 10.896 7.915 14.342      15.000     - -
Procesomkostninger pr. bog (kr./enhed) 191 277 197 193          - -
Antal behandlede bøger (brutto) - - - - 25.334 25.000
Procesomkostninger pr. behandlet bog - - - - 120 120
Antal løbende tidsskriftstitler 8.007 8.176 8.393        8.400       8.367 8.400
Omkostning pr. tidskriftstitel (kr./enhed) 214 203 189           184          182 182
Antal erhvervede småtryk (enheder) 107.360 118.899 160.116    170.000   199.045 210.000
Omkostninger pr. småtryk (kr./enhed) - 6 5               5              4 4
Note 1: I specifikationen er anvendt faste priser opregnet til 2001-niveau.
Note 2: Opgørelsesmåden for antallet af bøger er ændret i 2001. Der er derfor ikke kontinuitet mellem 2001 og tidligere år.
Note 3: Opgørelsesmetoden for omkostning pr. lev. inkl. sortering omlægges i 2002, hvorfor der ikke angives et budgettal.  
 
Tabel 15e beskriver omkostningerne ved pligtafle-
veringen. I 2001 blev der som tidligere nævnt gen-
nemført et analysearbejde af pligtafleveringsfunkti-
onen, og omkostningerne ved behandling af mono-
grafier er analyseret i Sampligtprojektet. På denne 
baggrund foretages nogle ændringer i opgørelses-
måderne. 
 
I 2001 er foretaget en revision af afleveringskarto-
teket for afleveringspligtige producenter, hvorved 
tallet er faldet til 5.131. Desuden er der gennemført 
en kampagne for at få afleveringerne i større leve-
ringer, så der bliver færre småpakker og breve at 
udpakke. Dette har resulteret i et faldende antal 
leverancer, nemlig fra 6.887 til 6.408. Omkostning 
pr. levering opgøres pr. leverance, men dette er 
ikke længere retvisende, da der arbejdes på færre 
men større leverancer. Fra 2002 vil opgørelsen af 
den modtagne mængde i stedet blive opgjort i me-

ter, men dette kan der ikke gives noget budgettal 
for. 
 
Procesomkostningerne pr. bog er på baggrund af 
analyserne omlagt, så tallene skal beskrive den 
samlede mængde, som det er nødvendigt at behand-
le for at sikre en dækkende pligtaflevering. Tallene 
fra 2000 til 2001 kan derfor ikke sammenlignes. 
Det ses, at der for behandlingen af tidsskrifter og 
behandlingen af småtryk er sket en produktivitets-
stigning. For tidsskrifter er enhedsomkostningen 
faldet fra 184 kr. til 182 kr. og for småtryk fra 5 kr. 
til 4 kr. pr. enhed. Det fremgår af resultatkontrak-
ten, at der ikke må ske et fald i produktiviteten i 
pligtafleveringsfunktionen målt som omkostninger 
pr. enhed. Dette mål er opfyldt. 
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Figur 15f 
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Samlingsbevaring Tabel 15g

R R R Budget R Budget
1998 1999 2000 2001 2001 2002

Antal behandlede enheder (bøger og kapsler) 8.465 13.263 19.820          19.800          18.202 18.500
Antal bind indbundet hos eksterne 15.241 6.692 10.126          10.100          8.212 9.000

Indbundet af Bevaringsafdelingen (enheder) 128 127 140               150               161 150
Restaureret af Bevaringsafdelingen (enheder)   3.578 1.689 2.273            2.200            1.872 2.200

Antal mikrooptagelser (enheder) 44.351 31.225 26.976          27.000          31.211 0
Pris pr. mikrofilmoptagelse (kr./enhed) 6,07 4,17 6,22              6,00              6,46 -
Antal optagelser til digitalisering 29.004 18.371 61.239          60.000          86.659 326.000
Antal sikkerhedskopier (duplikatkopier) - 100.553 65.588          65.000          67.614 0
Antal hyldemeter i Nationalbiblioteket i alt 74.781 78.620 77.619          78.600          78.389 79.200
Udgifter ialt til bevaring (kr.) 13.067.315 12.766.335   12.500.000   12.150.779 12.150.000
Bruttoudgifter til bevaring/dok.bestand pr. 
hyldemeter (kr./hyldemeter) - 166 164               159               155 153

Note: I specifikationen er anvendt faste priser opregnet til 2001-niveau.

 
Bøger og andre materialer, som erhverves til Nati-
onalbiblioteksfunktionen, bliver indbundet på tra-
ditionel vis eller opbevaret i forskellige typer af 
kassetter og bindekapsler. Dette er beskrevet i 
tabel 15g, hvoraf det fremgår, at produktionen har 
været nogenlunde som budgetteret. 
 
Der har i 2001 været politisk opmærksomhed 
omkring Det Kongelige Biblioteks og de øvrige 
store nationale kulturinstitutionernes bevarings-
forhold. I april 2001 afholdt Folketingets Kultur-
udvalg en høring om Bevaring af kulturarven, 
hvor landets kulturpolitiske beslutningstagere tog 
hele bevaringssituationen for landets fysisk over-
leverede kulturarv op til behandling, ligesom man 
også tog hul på problemerne omkring bevaringen 
af den digitalt skabte kulturarv. 

I et fællesindlæg på vegne af Det Kongelige Bib-
liotek, Nationalmuseet, Statens Arkiver, Statens 
Museum for Kunst og Statsbiblioteket samt Det 
Danske Filmmuseum gav Det Kongelige Biblio-
teks direktør Erland Kolding Nielsen en status 
over bevaringssituationen for den fysiske kultur-
arv.  
 
Det var første gang i dansk kulturhistorie, at disse 
institutioner blev betragtet under en helhedssyns-
vinkel. 23. maj afgav Kulturudvalget beretning 
om Kulturbevaringsplan 2010 – Udredning om 
kulturarven, hvori kulturministeren anmodedes 
"om at iværksætte to uafhængige udredningsar-
bejder, om henholdsvis bevaring af fysiske sam-
linger og bevaring af den virtuelle kulturarv". 
Dette arbejde sættes i gang i 2002, og Det Konge-

Antallet af pligtafleverede elektroniske værker ved 
Det Kongelige Bibliotek fremgår af tabel 15f. Det 
ses, at der fortsat modtages stigende mængder. Der 
er redegjort nærmere for emnet under tabel 15b. 
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lige Biblioteks bevaringsproblemer forventes be-
handlet i denne sammenhæng. 
 
Opmærksomheden omkring bevaringsproblemer-
ne er fulgt op med udgivelsen af en trykt udgave 
af Bevaringsplan 2010 - Det Kongelige Bibliotek. 
Bevaringsplan 2010 skal danne grundlag for en 
langsigtet bevaringspolitik, hvis formål er at beva-
re Det Kongelige Biblioteks samlinger for efterti-
den på den bedst mulig måde. For at kunne for-
bedre bevaringsforholdene under de givne om-
stændigheder er en kortlægning af de nuværende 
opbevaringsforhold og de bevaringsværdige gen-
standes egenskaber og tilstand nødvendig. Rap-
porten indeholder en undersøgelse af opbeva-
ringsmiljøet og samlingernes tilstand. Med ud-
gangspunkt heri er udarbejdet en handlingsplan. 
Bevaringsplan 2010 forventes at indgå i det videre 
arbejde for at tage initiativer til at forbedre beva-
ringsforholdene for bibliotekets samlinger. 

 
Det indgår i resultatkontraktens mål 5.2.1., at der 
skal ske digitalisering af bibliotekets samlinger 
med henblik på, at disse kan stilles til rådighed via 
Internettet. Takket være særbevillinger bl.a. fra 
Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek er det 
lykkedes at digitalisere 86.659 optagelser mod de 
forventede 60.000, hvilket er en meget tilfredsstil-
lende målopfyldelse. Hovedaktiviteten har været 
digitalisering af danske forfatterskaber til det 
kommende Arkiv for Dansk Litteratur. Blandt 
digitaliseringerne kan i øvrigt nævnes, at Hånd-
skriftafdelingen bl.a. har digitaliseret Guaman 
Pomas berømte inkahåndskrift fra 1615. Musikaf-
delingen har bl.a. digitaliseret et betydeligt antal 
guitarnoder fra Rischel og Birket-Smith Samlin-
gen. Budgettal for 2002 omfatter ca. 300.000 op-
tagelser bl.a. finansieret af særbevillingen fra 
Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. 

 
 
Kvalitetets- og servicemål Tabel 15h

R R R Budget R Budget
1998 1999 2000 2001 2001 2002

Dokumentlevering
Fremtagning af dokumenter 54.499 54.760 70.586 74.000 71.593 71.000
Graden af målopfyldelse på leveringstid - - 98 % 97 % 99 % 97 %

 
Som led i anvendelsen af Balanced Scorecard ar-
bejder biblioteket med kvalitetsmål, bl.a. for do-
kumentleveringen. Som overordnet mål er sat, at 
95 pct. af de bestilte dokumenter skal være frem-
me til lånerne i overensstemmelse med de annon-
cerede leveringstider. Internt for afdelingerne er 

derfor fastsat, at 97 pct. af dokumenterne skal 
være ekspederet til de fastsatte tider. Af tabel 15h 
ses, at 99 pct. af dokumenterne var ekspederet til 
tiden i 2001. Bibliotekets interne mål på dette 
område er således opfyldt. 
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Universitetsbiblioteksfunktionen 
 

 

Universitetsbiblioteksfunktionen omfatter de om-
råder, der betjener de teologiske, humanistiske, 
juridiske og samfundsvidenskabelige fakulteter ved 
Københavns Universitet og udfører biblioteksmæs-
sig service over for de institutter, der er tilknyttet 
de nævnte fakulteter.  
 
Universitetsbibliotekets opgave er at fortsætte ud-
bygningen af bibliotekets samlinger – både kon-
ventionelle og digitale – til brug for forskning og 
undervisning samt at yde en moderne og tidssva-
rende publikumsservice. Samlingsopbygning og 
formidling er derfor de to centrale opgaver for 
Universitetsbiblioteket.  
 
I dette afsnit behandles samlingsopbygning, sam-
lingsbevaring og dokumentlevering i Universitets-
biblioteksafdelingen, mens beretningen om formid-
ling inden for universitetsbiblioteket indgår som en 
del af bibliotekets samlede publikumsbetjening i 
afsnittet Biblioteksbenyttelse, hvor den tværgående 
publikumsbetjening behandles. 
 
Universitetsbiblioteksafdelingen udvælger, bestil-
ler efter forslag fra bibliotekets fagreferentkorps, 
accessionerer, katalogiserer, klassificerer, indbin-
der og opmagasinerer det erhvervede materiale, 
ekspederer i samlingerne og besvarer reference-

spørgsmål. Afdelingen har ansvaret for accession 
og vedligeholdelse af den hastigt voksende samling 
af e-ressourcer i ELEKTRA, det nye centrale ind-
gangsled til de digitale samlinger, og har ansvaret 
for de faglige websider. 
 
Budgetanalysen, som blev gennemført i foråret 
2000, gav anledning til at gennemanalysere afdelin-
gens ydelser, herunder de funktioner og ydelser, 
som Universitetsafdelingen udfører for Nationalbib-
lioteksfunktionen. Det drejer sig bl.a. om forvalt-
ningen af den ældre udenlandske samling og admi-
nistration af en del af indkøbsbevillingen (både 
konventionelle og elektroniske ressourcer) under 
Nationalbiblioteksfunktionen. I Virksomhedsregn-
skabet 2001 er personaleressourcer brugt til opgaver 
for Nationalbiblioteket så vidt muligt ikke medreg-
net i omkostningerne for Universitetsbiblioteksafde-
lingens ydelser. Et antal forskningsbibliotekarer i 
Nationalbibliotekets samlingsafdelinger virker som 
fagreferenter for Universitetsbiblioteksafdelingen i 
en række fag. 
 
I tabel 16a belyses omfanget af de primære bruger-
grupper ved Universitetsbiblioteket. Der er tale om 
studerende ved de fakulteter på Københavns Uni-
versitet, som betjenes af Det Kongelige Bibliotek.  

 
 
Brugergrupper Tabel 16a

R R R Budget R Budget 
1998 1999 2000 2001 2001 2002

Årsstuderende 10.017 10.281 10.968 11.053 10.888 10.837
Forskeruddannelse, Ph.d. studerende 111 111 112 - 325 325
Åben uddannelse 1.085 1.038 1.022 1.022 1.034 1.034

Note 1: Tallene er oplyst af Københavns Universitet, bl.a. fra Budget 2002.
Note 2: Opgørelsen af antal Ph.d.-studerende i 2001 er ikke sammenlignelig med tidligere år. Tallet for 2001 omfatter det
samlede antal ph.d.-studerende omregnet til årsværk. Tallene fra tidligere år viser kun antallet af Ph.d.-studerende, der
finansieredes af centrale midler på finansloven.

 
 
 
 



 

 30 

 
Tabel 16b viser driftsregnskabet for universitetsbib-
lioteksfunktionen i perioden 1998-2001 samt bud-
gettet for 2001 og 2002. Som det fremgår, havde 

Universitetsbiblioteket udgifter på 43,7 mio. kr. og 
indtægter på 2,4 mio. kr.  

 
Materialebevillingen for Universitetsbiblioteket  (mio. kr.) Tabel 16b+

R R R R Budget
1998 1999 2000 2001 2002

Materialebevilling - 12,4 12,4 12,4 12,6
Overførsel af mindreforbrug fra året før - 0,3 0,5 1,9 0,3
Besparelse - -1,4 -2,5 0 0
Ekstrabevilling til genopretning - 0 3,5 0 0,0
Årets samlede budget - 11,3 13,9 14,3 12,9
Årets forbrug/regnskabstal - 10,8 11,9 13,9
Mindreforbrug overført til efterfølgende år - -0,5 1,9 0,4

Note: Specifikationen er i faste priser opregnet til 2001--niveau.  
 
 
I årets materialebevilling på 14,3 mio.kr. indgår et 
mindreforbrug fra finansår 2000 på 1,9 mio.kr. Ved 
årets udgang er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., 
som overføres til næste finansår. 
 
 

 
I tillægget til resultatkontrakten indgår krav om, at 
materialebevillingen ikke må beskæres. Med årets 
dispositioner og budgetlægningen for 2001 er dette 
krav opfyldt. 
 

Driftsregnskab for universitetsbiblioteksfunktionen (1.000 kr.) Tabel 16b
R R R B R Budget

1998 1999 2000 2001 2001 2002

Bevillingsfinansieret område
Udgifter 45.573 41.146 40.764 39.468 43.701 39.800
- heraf udgifter til indlemmelse af materialer - 20.344 19.699 22.125 21.104 20.560
- heraf udgifter til instituttjenesten 1.601 1.441 1.253 1.250 1.452 1.500
Indtægter 1.507 777 1.661 0 2.370
Netto kr. 44.066 40.368 39.103 39.468 41.331 39.800
I alt
Udgifter 45.573 41.146 40.764 39.468 43.701 39.800
Indtægter 1.507 777 1.661 0 2.370 0
Årets resultat 44.066 40.368 39.103 39.468 41.331 39.800
Note: Specifikationen er i faste priser opregnet  til 2001-niveau.
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Samlingsopbygning - Dokumentbestand Tabel 16c
R R R Budget R Budget

1998 1999 2000 2001 2001 2002

Dokumentbestand
Hyldemeter i alt 74.083 74.505 78.202 79.000 78.838 79.400
Bestand af bøger og seriepub. (fysiske enheder) 2.643.003 2.658.108 2.714.332 2.742.732 2.737.995 2.762.000
Bestand af andre materialetyper (fysiske enheder) 103.531 107.054 110.468 115.468 122.282 127.300
Bestand af løbende papirbårne tidsskrifter (titler) 7.237 7.139 6.679 6.500 5.982 5.300
Bestand af elektroniske netressourcer (værker) 118 4.672 5.952 6.500 6.895 7.100

 
 
Universitetsbibliotekets samlinger er opstillet både 
på åbne hylder og i lukkede magasiner med langt 
den største andel i lukkede magasiner. På de åbne 
hylder i fakultetsbibliotekerne på Amager og i Fiol-
stræde står den mest aktuelle og relevante litteratur 
for forskere og studerende ved Københavns Univer-
sitet. De store nye og stærkt udvidede publikumstil-
gængelige håndbogssamlinger i Diamantens læsesa-
le og centre stammer for 80 pct. vedkommende fra 
Universitetsbiblioteksafdelingens samlinger. Andet 
materiale omfatter seriepublikationer, mikrofiche, 
mikrofilm og CD-rom. Som det fremgår af tabel 16c 
råder biblioteket over en betydelig samling af elek-

troniske netressourcer (tidsskrifter, leksika, databa-
ser mv.), som er øget med 16 pct. fra 5.952  i 2000 
til 6895  i 2001.  Til gengæld er bestanden af løben-
de papirbårne tidsskrifter faldet fra 6.679 til 5.982 
svarende til 10 pct. 
 
Den samlede hyldemeter bestand er pr. 31.12 2001 
noget mindre end budgetteret. Ud af totalen på 
78.838 hyldemeter hører de 23.908 hyldemeter, den 
ældre udenlandske samling, til Nationalbiblioteket, 
men administreres af Universitetsbiblioteket. 
 

 
Samlingsopbygning - Tilvækst Tabel 16d

R R R Budget R Budget
1998 1999 2000 2001 2001 2002

Konventionelle materialetyper
a) Erhvervelser af bøger og seriepublikationer (enheder) 28.088 17.809 20.711 24.000 26.065 24.000
b) Erhvervelser af andet materiale (enheder) 21.092 4.562 3.788 5.000 11.796 5.000
c) Modtagne fysiske enheder i alt (a+b) 49.180 22.371 24.499 29.000 37.861 29.000
d) Afgang af bøger og seriepublikationer (enheder) 1.812 1.156 636 500 2.402 500
e) Afgang af andet materiale (enheder) - 942 0 100 0 0
f) Udgifter ved indlemmelse af materialet (kr.) - 20.344.312 17.405.162 19.720.000 18.356.401 17.460.000
g) Bruttoudgifter pr. fysisk enhed (f/c) (kr./enhed) - 909 710 680 485 602

Elektroniske netressourcer
Årets erhvervelser af elektronisk netressourcer (værker) 18 4.562 1.158 600 987 225
Årets afgang af elektronisk netressourcer (værker) 0 8 19 20 40 20
Bestand af elektroniske netressourcer (værker) 5.952 6.500 6.895 7.100
Udgifter v.indlemmelse mv. af elektr. netressourcer (kr.) 2.294.496 2.405.000 2.747.343 3.100.000
Udgifter pr. elektronisk netressource (kr./enhed) - - 386 370 398 437

Note: Specifikationen er i faste priser opregnet til 2001-niveau.
 

Der er i 2001 erhvervet i alt 26.065 enheder, hvilket 
er noget mere end budgetteret. Forskellen mellem 
budgettal og resultat for året hidrører dels fra mate-
rialebevillingen, der har været større end normalt 
p.gr.a. det overførte mindreforbrug fra finansår 
2000, dels fra registrering af gaver og disputatser.  

Fra 2000 er udgiften til elektroniske værker skilt ud 
fra de konventionelle materialetyper. Bruttoudgiften 
pr. erhvervet fysisk enhed er nede på 485 kr. Den 
store forskel i forhold til det budgetterede skyldes et 
større antal enheder under andet materiale, fortrins-
vis mikroformer.  Hvis der korrigeres for det ekstra-
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ordinært store antal andet materiale, fås en brutto-
udgift på kr. 615, hvilket er en omkostningsredukti-
on pr. erhvervet enhed i forhold til 2000 på 14 pct.  
Der budgetteres i 2002 med en bruttoudgift pr. fy-
sisk enhed på kr. 602, en omkostningsreduktion på 2 
pct. i forhold til 2001.  
 
I løbet af året blev bestanden af elektroniske værker 
forøget med 987. Biblioteket indgår i samarbejde 
med et antal forskningsbiblioteker i en licensaftale-
gruppe. Både anskaffelserne gennem Licensaftale-
gruppen og tilskuddene fra Danmarks Elektroniske 
Forskningsbibliotek har spillet en betydelig rolle i 

den store fremgang. Erhvervelsen af elektroniske 
netmaterialer gennem ”pakker” har været større end 
angivet, men biblioteket registrerer kun de titler, 
som falder inden for bibliotekets fagområder. 
 
For så vidt angår elektroniske ressourcer, er der tale 
om løbende abonnementer, der vedligeholdes i 
ELEKTRA. Bruttoudgiften pr. enhed af de 6.895 
elektroniske ressourcer har været  398 kr. Stignin-
gen i bruttoudgiften skyldes de stigende materiale-
omkostninger. Der forventes en fortsat stigning i 
materialeudgifter. Der budgetteres med en bruttoud-
gift på 437 kr., en stigning på lidt over 10 pct. 

  

 
 
 
Nettotilvæksten i poster for Universitetsbiblioteket 
er i 2001 på 16.666 poster, hvilket svarer til niveau-
et i 2000. Resultatet er dog noget mindre end bud-
getteret for 2001, hvilket afspejler, at der er tale om 
en nettotilvækst. Den faktiske tilvækst af nye kata-
logposter har således været større end budgetteret, 
men samtidig påvirkes resultatet af, at der løbende 
sker en trimning af databasen, hvor dobbeltregistre-
ringer fjernes. Katalogen er ajour, og årets tal re-
præsenterer en reel vækst. ELEKTRA katalogise-
ringer udviser en tilgang på 987. 
 
Retrokonverteringsprojektet, der finder sted i Uni-
versitetsbiblioteksafdelingen, vedrører den uden-

landske ældre samling, som hører under National-
biblioteksområdet. Projektet er opdelt i flere faser 
og påbegyndtes i efteråret 2001. Der var ved årsskif-
tet oplagt 5.887 færdigformaterede og korrekturlæ-
ste poster i REX, mens der i løbet af 2001 er indta-
stet 110.000 poster til viderebehandling. Der bud-
getteres med 60.000 færdigformaterede og korrek-
turlæste poster i REX i 2002 samt 99.000 indtastede 
poster til viderebehandling. 
 
Universitetsbiblioteket har ikke katalogiseringspuk-
ler.

 
 

Katalogisering og Retrokonvertering af kataloger Tabel 16e
R R R Budget R Budget

1998 1999 2000 2001 2001 2002

Katalogisering
Bestand af poster i REX i alt 1.137.059 1.167.266 1.183.803 1.211.803 1.200.469 1.272.469
Tilvækst af katalogposter i REX 59.251 30.207 16.537 18.000 16.666 72.000
Bestand af poster i ELEKTRA i alt - - 5.952 6.500 6.895 7.100
Tilvækst af katalogposter i ELEKTRA - - 1.158 600 943 205

Retrokonvertering
Poster korrekturlæste og indlagt i REX 86.969 729 0 60.000 5.887 60.000
Poster indtastede (endnu ikke  indlagt i REX) - - - - 110.000 99.000
Retrokonvering af post for Københavns Uni. 14.223 8.323 0 0 0 0

Pukler
Fysiske enheder i alt - - 0 0 0 0
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Samlingsopbygning - Omkostninger Tabel 16f
R R R Budget R Budget

1998 1999 2000 2001 2001 2002

Erhvervede bøger (serietitler fraregnet) (enheder) 21.795 11.867 14.339 16.000 19.564 14.000

Indkøbspris pr. udenlandsk bog ( kr.) 344 395 380 380 358 376
(Ændring i %) (15 %) (- 4%) (0 %) (- 6%) (5 %)

Indkøbspris pr. dansk bog (kr.) 172 195 180 180 192 205
(Ændring i %) (13 %) (8 %) (0 %) (7 %) (7 %)

Procesomk. pr. bog - dansk og udenlandsk ( kr.) 349 367 258 250 233 228
(Ændring i %) (5 %) (30 %) (3 %) (10 %) (2 %)

Antal løbende periodica i papirform (titler) 10.428 10.335 6.855 6.500 6.158 5.470

Indkøbspris for tidsskrifter (kr.) 1.174 1.271 1.420 1.500 1.598 1.790
(Ændring i %) (8 %) (12 %) (6 %) (13 %) (12 %)

Note 1: I specifikationen er anvendt faste priser opregnet til 2001-niveau.
Note 2: I de beregnede indkøbspriser pr. bog er der set bort fra gratis erhvervelser og diputatser.  
 
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, er gennem-
snitsprisen for indkøbte udenlandske bøger faldet, 
mens den for danske bøger viser en stigning. Fald i 
den gennemsnitlige pris for udenlandske bøger 
skyldes, at biblioteket gennem de seneste år på 
grund af prisstigninger har valgt at anskaffe værker 
uindbundet i det omfang, det er muligt for derigen-
nem at maksimere antallet af erhvervelser.  
 
Som det fremgår, er der i 2001 opnået en betydelig 
større stigning i antallet af erhvervede enheder end 
budgetteret. Forøgelsen skyldes dels, at anskaffel-
sesbudgettet er steget på grund af.overført mindre-
forbrug, dels at mængden er øget gennem indlem-
melse af gaver og disputatser.   
 
Procesomkostningerne, der omfatter rene lønudgif-
ter, er faldet 10 pct. pr. bind fra 258 kr. i 2000 til 
233 kr. i 2001. Besparelsen er opnået dels ved ind-
førelse af brug af EDI, elektronisk bestilling, dels 
ved rationalisering af arbejdsgangene.  Der budget-
teres med omkostningsreduktion på 2 pct. i 2002.  

Som det fremgår, er biblioteks periodikabestand 
blevet reduceret fra 6.855 titler i 2000 til 6.158 
titler i 2001. Periodikabestanden omfatter tidsskrif-
ter, monografiserier og aviser. Der er opsagt 173 
tidsskrifttitler, og de fleste monografiserier er lige-
ledes opsagt. Hertil kommer, at alle  udvekslingsaf-
taler med udenlandske institutioner ophørte i for-
bindelse med nedlæggelsen af IDE, der gennemfør-
tes i 2000. Virkningen heraf er nu slået igennem. 
Prisen på abonnementer er steget fra et gennemsnit 
på  1.420 kr. i 2000 til 1598 kr. i 2001 svarende til 
13 pct. Der forventes en prisstigning i 2002 i sam-
me størrelsesorden. 
 
De løbende – især udenlandske – prisstigninger 
udhuler således hastigt materialebudgettet og er i 
2001 især slået igennem på erhvervelsen af tids-
skrifter. Dette er et stort problem for Det Kongelige 
Bibliotek ligesom for de øvrige danske forsknings-
biblioteker.

 
.



 

 34 

Samlingsbevaring i Universitetsbiblioteket Tabel 16g
R R R Budget R Budget

1998 1999 2000 2001 2001 2002

Antal behandlede enheder (bøger og kapsler) 17.506 16.677 19.249 20.000 29.915 20.000
Antal bind indbundet hos eksterne bogbindere 2.848 4.419 2.095 1.500 1.797 1.500

Indbundet af Bevaringsafdelingen  72 503 148 150 2 50
Restaureret af Bevaringsafdelingen     1.094 573 859 800 72 100

Antal reviderede bind 26.129 24.898 53.302 0 0 0
Bruttoudgifter til bevaring/dokumentbestand
pr. hyldemeter (kr./hyldemeter) - 38 26 20 22 22

Note: I specifikationen er anvendt faste priser opregnet til 2001-niveau.

 
Frem til 1997 var det praksis, at alle nyanskaffede 
bøger i Universitetsafdelingen blev indbundet 
umiddelbart efter anskaffelsen. Indbindingspolitik-
ken blev omlagt i 1997, så kun de bøger, som i 
praksis bliver benyttet mest, bliver indbundet. 
Tidsskrifter indbindes ikke længere. Alle bøger og 
tidsskrifter, der opstilles i læsesale og i centre, er 
indbundet i holdbar indbinding. I alle årene er der 
også foretaget omindbinding af slidte bøger. Også i 
samlingsbevaring ses en stor forøgelse i forhold til 

budgettallene for 2000, der skyldes overførslen af 
uforbrugte midler fra dette år, som ligeledes omfat-
ter indbindingskonti. 
 
Som det fremgår af tabellen, er der en betydelig 
afvigelse mellem bevilling og regnskab i relation 
til Bevaringsafdelingens indbindinger og restaure-
ringer for Universitetsbiblioteksområdet. Dette 
skyldes langtidssygdom blandt personalet i Beva-
ringsafdelingen.

  
 
Kvalitets- og Servicemål Tabel 16h

R R R Budget R Budget
1998 1999 2000 2001 2001 2002

Dokumentlevering
Fremtagning af dokumenter 246.131 212.789 239.020 250.971 277.946 290.000
Graden af målopfyldelse på leveringstid - - 99% 97% 99,8% 97%

Universitetsbiblioteksafdelingen har igen i 2001 
oplevet en stor stigning i benyttelsen af samlinger-
ne, som afdelingen forvalter. Fremtagning af do-
kumenter var i 2001 277.946 mod 239.020 i 2000, 
hvilket er en stigning på 16 pct. Herudover er pub-
likums selvbetjening fra de åbne hylder steget, 
hvilket også giver en øget arbejdsmængde med 
påpladssætning. 
 
I forbindelse med indførelsen af Balanced Score-
card har biblioteket fastlagt kvalitetsmål for afde-

lingernes dokumentlevering. Som overordnet mål 
er sat, at 95 pct. af de bestilte dokumenter skal 
være fremme til lånerne i overensstemmelse med 
de annoncerede leveringstider. For Universitetsbib-
liotekets dokumentlevering er måltallet, at 97 pct. 
af alle bestilte bøger skal være fremme til aftalt tid. 
I Universitetsbiblioteksafdelingen har 99,8 pct. af 
alle rekvisitioner været fremtaget til tiden, og må-
let er derfor mere end opfyldt. 
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Instituttjenesten Tabel 16i
R R R Budget R Budget

1998 1999 2000 2001 2001 2002

a) Udgift til Instituttjenesten  (brutto i kr.) 1.600.347 1.441.041 1.253.465 1.250.000 1.451.530 1.500.000
b) Antal institutter m.v., som betjenes 56 56 57 57 54 54
c) Antal katalogiseringer for institutbiblioteker  
    ved Københavns Universitetet mv. (poster) 25.109 20.891 22.557 23.500 19.987 20.000
d) Pris pr. katalogisering (kr./post) se note 2 64 69 56 53 62 64

Note 1: I specifikationen er anvendt faste priser opregnet til 2001-niveau.
Note 2: 15% af Instituttjenestens tid er i 2001 medgået til forberedelse af Aleph-projektet for KU-institutter og er derfor ikke 
medregnet i katalogiseringsprisen.
 
 
Instituttjenesten har i 2001 været aktivt engageret i 
forberedelsen af Københavns Universitets institut-
bibliotekers overgang til bibliotekssystemet Aleph.  
I samarbejde med Det Kongelige Biblioteks EDB-
afdeling er undersøgt, hvilke behov og krav der 
skal opfyldes i forbindelse med Københavns Uni-
versitets Humanistiske Fakultets ibrugtagning af 
Aleph. Der har i denne forbindelse været gennem-
ført møder med de enkelte institutbiblioteker til 
afklaring af omlægningen. Instituttjenestens perso-
nale har desuden deltaget i flere Aleph-kurser som 
forberedelse til undervisnings- og implemente-
ringsforløbet. Projektet giver instituttjenesten stør-
re muligheder for at indgå i nye tjenester og ser-
vices over for institutbibliotekerne. Hele forløbet 

med det Humanistiske Fakultets 24 institutbiblio-
teker forventes gennemført i 2002.  
 
Igen i 2001 er antallet af erhvervede bøger og tids-
skrifter hos institutbibliotekerne faldet. Der var 
budgetteret med 23.500 erhvervelser hos institut-
bibliotekerne, mens regnskabstallet kun blev på 
19.987. Det mindre antal katalogiseringer har ned-
sat produktiviteten hos Instituttjenesten, så gen-
nemsnitsprisen pr. post er steget fra 56 til 62 kr. 
Men Institutjenesten har som nævnt ovenfor i 
samme periode gennemført en udvidet konsulent-
virksomhed over for institutbibliotekerne. Der bud-
getteres med en gennemsnitspris på 64 kr. i 2002. 
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Kulturministeriets budgetmodel for Universitetsbiblioteksområdet  (i 1.000 kr.) Tabel 16j

Driftsbevilling

a) Universitetsbiblioteksområdet nettoudgifter i alt 71.834
b) Universitetsbibliotekets andel af bygningsudgifter -11.690
c) Universitetsbibliotekets andel af sekundære midl. Omkostninger -2.119
d) Mindreforbrug overført fra 2000 -1.863

e) Universitetsbiblioteksområdet nettoudgifter (a+b+c+d) 56.162

e) Universitetsbiblioteksområdet nettoudgifter 56.162
f) Uforbrugt materialebudget til genbevilling 2002 314
g) Merindtægter 2001 580
h) Faktisk forbrug 2001 (e+f+g) 57.056

h) Faktiske forbrug 2001 57.056
i) Kulturministeriets budgetmodel i 2001-niveau 56.100
k) Status i forhold til budgetmodellen -956
Note 1: I specifikationen er anvendt løbende priser ekskl. moms.
Note 2: I mindreforbrug overført fra 2000 (linie d) indgår et mindreforbrug på 184.000 kr. 
i forhold til budgetmodellen, jf. virksomhedsregnskab 2000, s. 30.

Tabel 16j viser det faktiske forbrug til universi-
tetsbiblioteksfunktionen i 2001 beregnet på 
grundlag af forudsætningerne i Kulturministeri-
ets budgetmodel. Beregningen viser, at der i 

2001 har været et merforbrug i forhold til bud-
getmodellen på knap 1,0 mio. kr. Biblioteket 
har således opfyldt budgetmodellens forudsæt-
ninger.  
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Biblioteksbenyttelse 
 

 

Det Kongelige Bibliotek er et integreret bibliotek, 
hvis servicetilbud præsenteres samlet over for 
publikum. Publikumsfunktionen er organiseret 
fælles for Nationalbiblioteks- og Universitetsbib-
lioteksfunktionerne og på tværs af de tre betje-

ningssteder: Slotsholmen, Amager og Fiolstræde. 
Publikum kan låne bøger og andre materialer alle 
tre steder, men på Slotsholmen er det desuden 
muligt at arbejde på læsesale med bøger og andre 
materialer, som ikke må hjemlånes. 

 
Åbningsflade ultimo år Tabel 17a

R R R Budget R Budget
1998 1999 2000 2001 2001 2002

Ugentlig åbningstid, Slotsholmen:
- Læsesal Vest 0 64 64 64 64 64
- Udlån 0 49 49 29 29 29
- Vejledning 0 49 49 49 49 49
- Læsesal Øst (Avis, tidsskrift og studenterlæsesal) 0 37 37 37 37 37
- Center for Internationale Studier 0 0 35 35 35 35
- Center for Kort og Billeder 0 35 35 35 35 35
- Center for Manuskripter og Boghistorie 0 35 35 35 35 35
- Center for Musik og Teater 0 35 35 35 35 35
- Center for Orientalia og Judaica 0 35 35 35 35 35
Ugentlig åbningstid, Amager 48 45 45 45 45 45
Ugentlig åbningstid, Fiolstræde 45 45 45 45 45 45
Graden af målopfyldelse på åbningstid - - 100% 99,9% 100% 99,9%

Ugentlig åbningstid for onlinekatalog Rex 155 159 159 159 162 162

Samlinger tilgængelig på åbne hylder (hyldemeter) 9.083 14.287 15.759 16.000 16.051 16.300
Antal pc-arbejdspladser til publikums rådighed 93 242 232 232 232 232
Antal læsepladser til publikums rådighed 211 771 771 771 771 771

 
I resultatkontrakten er der fastsat åbningstider for 
betjeningssteder og læsesale, således som det 
fremgår af Tabel 17a. Som led i anvendelsen af 
Balanced Scorecard har biblioteket som internt 
kvalitetsmål fastsat, at betjeningssteder og centre 
skal være åbne i 99,9 pct. af den annoncerede 
åbningstid.  
 
Som det ses var målopfyldelsen 100 pct., hvilket 
vil sige, at ingen publikumsvendte funktion har 
været lukket uannonceret i 2001. I henhold til 
bibliotekets kvalitetsmål skal annoncerede luknin-

ger af publikumsvendte funktioner meddeles med 
to måneders varsel. 
 
Bibliotekets online-katalog REX er åben 162 ti-
mer ud af ugens 168 timer. Det betyder, at der er 
adgang til REX det meste af døgnet med mulighed 
for søgning og bogbestilling. REX er kun lukket 
for opgraderinger natten mellem onsdag og tors-
dag og har i øvrigt kørt i hele 2001 uden proble-
mer eller stop. I 2002 er det planen at opgradere 
REX til en ny version og lukke systemet i 14 dage 
i slutningen af juli og begyndelsen af august. 
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Publikumsbenyttelse Tabel 17b
R R R Budget R Budget

1998 1999 2000 2001 2001 2002

Antal nyindskrevne lånere 5.985 7.746 11.136 11.700 8.065 9.000
Antal aktive lånere - - 22.946 24.000 22.024 22.000
Antal besøgende på betjeningsstederne 441.364 651.722 944.107 925.000 786.303 765.000
- heraf på Fiolstræde - - 111.036 110.000 116.901 120.000
- heraf på Amager - - 308.029 310.000 313.051 320.000
- heraf på Slotsholmen - - 525.042 525.000 356.351 325.000

Antal henvendelser og forespørgsler 84.332 102.529 113.314 119.000 96.587 86.000
Antal kursister i brugerundervisningen 1.927 2.175 1.055 1.100 1.639 1.500
Antal besøg på www - 963.005 1.607.948 2.000.000 1.794.245 2.000.000

a) Samlet antal udlån i alt 506.409 518.573 854.421 960.000 1.406.887 1.725.000
   - heraf interurbane 49.766 35.354 38.622 40.000 43.595 45.000
   - heraf til brug på læsesale 89.698 85.120 171.208 180.000 204.974 215.000
   -heraf elektroniske udlån 2.287 6.520 140.487 210.000 550.875 825.000
b) Udgifter ialt til Udlånsvirksomhed 21.285.998 23.272.295 23.500.000 25.432.739 25.500.000
c) Udgift pr. udlån (a/b) 54 41 27 24 18 15
d) Udlånsåbningstimer i alt på biblioteket 4.650 5.340 6.950 5.950 5.950 5.950
e) Udlån pr. åbningstime (a/d) 109 97 123 161 236 290

Note: I specifikationen er anvendt faste priser opregnet til 2001-niveau.
 
Det Kongelige Bibliotek havde i 2001 22.024 ak-
tive lånere, hvilket nogenlunde svarer til det fast-
satte mål. Ved aktive lånere forstås lånere, som 
har lånt i kalenderåret. Antallet af nye lånere er 
ikke så stort som forventet, hvilke må forklares 
med, at nyhedens interesse er aftaget. Nyind-
skrevne lånere udgør ikke desto mindre 1/3 af 
samtlige aktive lånere. De mange nye lånere er 
baggrunden for, at biblioteket har en målrettet in-
formationsindsats over for nye lånere.  
 
Besøgende på betjeningsstederne var budgetteret 
til 925.000, men resultatet blev 786.303. Årsagen 
er igen, at nyhedens interesse ikke længere er til 
stede i samme omfang som tidligere. Nedgangen i 
antallet af turister i Diamanten har givet mere ro i 
biblioteket. Forventningerne til antal besøgende 
på bibliotekets web-site www.kb.dk var meget 
store efter den stærke stigning i 2000. Som det 
fremgår af budgettet, var forventningen, at stig-
ningen ville fortsætte i 2001 med et samlet antal 
besøg på 2.000.000. Resultatet var 1.794.245 be-
søg, hvilket dog stadig er særdeles tilfredsstillende 
og bekræfter, at den stærke satsning på web-
information har været rigtig. 
 

Antal udlån er steget over al forventning siden 
åbningen af Diamanten, hvilket følgende tal for 
udlån og fornyelser af traditionelle lån (fysiske 
eksemplarer) bekræfter:  1999: 512.053, 2000: 
713.934 og 2001: 858.012. I budgettet regnedes 
der med en stigning på 5 pct. fra 2000 til 2001, 
men det ses, at stigningen har været 20 pct. 
 
Det Kongelige Bibliotek har satset på at lancere 
de elektroniske ressourcer og dokumenter i fuld-
tekst over nettet under navnet ELEKTRA og via 
de mange dokumenter på bibliotekets web. Stig-
ningen i bibliotekets elektroniske ressourcer har 
været endnu stærkere. Her var budgetteret med en 
stigning på 50 pct. i benyttelsen, men den reelle 
stigning har været fra 140.487 i 2000 til 550.875 i 
2001, hvilket er mere end en tredobling. ELEK-
TRA og øvrige elektroniske ressourcer har også i 
2001 været en stor succes og bidraget til bibliote-
kets samlede udlånstal for fysiske og elektroniske 
dokumenter på 1.406.887. 
 
I 2000 gik biblioteket over til en fast udlånstid på 
to måneder for hjemlån. Herved afskaffedes et 
tidligere komplekst system med 6 måneders be-
tinget lånetid. Der var stor lånertilfredshed med de 
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nye vilkår, men efterhånden har det vist sig, at der 
med to måneders lånetid opstår for lange reserva-
tionskøer. Efter drøftelser med bl.a. Københavns 
Universitet er det derfor aftalt, at lånetiden ned-
sættes til 1 måned i begyndelsen af 2002. 
 
Udgiften pr. udlån er i forhold til 2000 faldet med 
25 pct. til 18 kr. i 2001. Det har været et vigtigt 
internt mål at reducere udgiften pr. udlån, hvilket 
således er opfyldt. 
 
Brugermøder og brugerundersøgelse 
Det fremgik af virksomhedsregnskabet for 2000, 
at biblioteket i 2001 ville gennemføre en nærmere 
analyse af lånerskaren og fordelingen mellem 
private lånere og lånere indskrevet ved Køben-
havns Universitet. På grund af den store uro og 
brugerutilfredshed med forholdene omkring læse-
salene ændredes planerne, således at aktiviteten i 
stedet koncentreres om at løse nogle af læsesals-
brugernes problemer. 
 
For at få en dialog med læsesalsbrugerne indførtes 
i foråret 2001 regelmæssige brugermøder for læ-
sesalsbrugerne, hvor brugernes forhold, støjpro-
blemer m.v. kunne drøftes. En vigtig forbedring af 
læsesalsbrugernes forhold er, at de nu kan erhver-
ve et adgangskort til personalekantinen og benytte 
denne uden for spidsbelastningstidspunkterne. 
 
Som opfølgning på brugermøderne med læsesals-
brugerne gennemførtes i efteråret en brugerunder-
søgelse af åbningstiderne på Læsesal Vest med 
henblik på en evt. omlægning inden for den nuvæ-

rende ramme på 64 timer ugentlig. I alt 822 besva-
relser indgik i undersøgelsen. 
 
Konklusionen er, at der på baggrund af undersø-
gelsen indtil videre ikke er grundlag for at ændre 
de nuværende åbningstider.  
 
I ca. 250 besvarelser (30 pct.) har brugerne benyt-
tet muligheden for at give kommentarer. Disse 
giver indtryk af stærkt varierede ønsker, især om 
udvidelser af Læsesal Vests og i nogen grad også 
de øvrige læsesales åbningstider. 78 (9 pct.) øn-
sker åbningstiden udvidet til mere end 64 timer 
om ugen og herunder også åbning om søndagen. 
Det er som alt andet et spørgsmål om ressourcer, 
og der er ikke planer om inden for bibliotekets 
nuværende økonomiske rammer at tilføre læsesa-
lene yderligere ressourcer. 
 
I efteråret gennemførtes også en fokusgruppeun-
dersøgelse af læsesalsbrugernes opfattelse af at 
benytte især Læsesal Vest i Diamanten. Undersø-
gelsen gav et stort og righoldigt materiale til bib-
lioteket, som kan anvendes i arbejdet for forbed-
ringer. Endnu en gang står ønsket om en udvidelse 
af åbningstiden stærkt i besvarelserne. Desuden 
fremgår det tydeligt, at især de studerende er utro-
ligt glade og meget stolte af at arbejde i Diaman-
ten. 
 
Biblioteket kan glæde sig over, at læsesalsbruger-
nes forhold er blevet forbedret. 
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Forskning
 
Det Kongelige Bibliotek er en forskningsinstituti-
on, der driver forskning både inden for rammerne 
af driftsbevillingen og gennem tilskud modtaget 
fra eksterne kilder. Bibliotekets forskning koordi-
neres af Forskningsafdelingen.  
 
I 2001 var der ansat 15 forskere finansieret af 
driftsbevillingen. Heraf var 7 på forskerniveau og 
8 på seniorforskerniveau. Desuden var der ansat 
en  ph.d.-studerende. 
 
Det Kongelige Bibliotek driver også tilskudsfi-
nansieret forskning. I 2001 er der udført tilskudfi-

nansieret forskning for 6,0 mio. kr., jf. redegørelse 
herom i kap. III.  
 
Det største igangværende forskningsprojekt under 
tilskudsfinansieret forskning er ”Carl Nielsen 
Udgaven”, hvor der i 2001 var ansat 3 forskere. 
Ved de øvrige projekter var der ansat 4 forskere.  
 
Afdelingen har i 2001 opsparet 1,0 mio. kr., som 
anvendes i 2002 dels til at tildele ekstra tid til 
forskere med særligt behov, dels til at finansiere 
Det Kongelige Biblioteks deltagelse i det tværin-
stitutionelle internetforskningsprojekt Modinet. 
 

 

 
Tabel 18a viser driftsregnskabet for forskningen i 
perioden 1998-2001 samt budgettet for 2001 og 
2002. Som det fremgår, var udgifterne til forskning 
i 2001 på 9,6 mio. kr., mens indtægterne, der i 
altovervejende grad hidrørte fra tilskudsfinansieret 

forskningsvirksomhed, var på 4,9 mio. kr. Merud-
gifterne på 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet opve-
jes af indtægter på 1,9 mio. kr. ud over det budget-
terede. 

 
 

Aktivitet Tabel 18b
R R R Budget R Budget

1998 1999 2000 2001 2001 2002

Antal videnskabelige publikationer, danske 58 60 65 60 66 60
Antal videnskabelige publikationer, udenlandske 18 16 17 15 41 20
Antal forskerbedømmelser 0 1 2 3 3 3

Driftsregnskab for Forskning (1000 kr.) Tabel 18a
R R R Budget R Budget

1998 1999 2000 2001 2001 2002

Bevillingsfinansieret område
Udgifter 7.216 8.291 6.841 8.596 9.592 8.600
Indtægter 5.080 14.365 5.778 3.000 4.889 4.000
Netto kr. 2.136 -6.074 1.063 5.596 4.703 4.600
I alt
Udgifter 7.216 8.291 6.841 8.596 9.592 8.600
Indtægter 5.080 14.365 5.778 3.000 4.889 4.000
Årets resultat 2.136 -6.074 1.063 5.596 4.703 4.600
Note: Specifikationen er i faste priser opregnet  til 2001-niveau.
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Der er afsluttet tre større forskningsprojekter i 
2001. Bo Lidegaaard afsluttede ”Jens Otto Krag 
1914 – 1978”, bind 1 – 2, Gyldendal 2001 – 2002 
på henholdsvis 751 og 815 sider. Sofie Bak afslut-
tede projektet ”Jødeaktionen oktober 1943. Fo-
restillinger i offentlighed og forskning”, Museum 
Tusculanums Forlag 2001 på 199 sider. Karen 
Skovgaard-Petersen afsluttede ”Historiography at 
the Court of Christian IV”, Museum Tusculanum 
Press 2002 på 456 sider. 
 
I 2001 blev to større bibliografier afsluttet. Den 
ene, ”Danske Provinstryk 1482-1830. Bind 1 - 6”, 
er udarbejdet af Grethe Larsen under redaktion af 
Erik Dal. Værket er udgivet i perioden 1994 – 
2001 i samarbejde med Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab. John T. Lauridsen afsluttede 
bibliografien ”Samarbejde og modstand. Danmark 
under den tyske besættelse 1940 – 45” i serien 

Danish Humanist Texts and Studies 2002 på 683 
sider. 
 
Som led i forskningsvirksomheden bidrager for-
skerne til institutionens udstillingsvirksomhed.  
I 2001 var Knud Arne Jürgensen redaktør på ud-
stillingen: ”Verdi i Danmark”. Institutionens for-
skere deltager i vidt omfang i seminarer og fore-
dragsrækker på og uden for institutionen. For-
skerne er aktive i forskningsnetværk. 
 
En detaljeret redegørelse for igangværende og af-
sluttede forskningsprojekter samt for forsknings-
formidlingen og netværksarbejdet findes i den 
forskningsberetning, som Det Kongelige Bibliotek 
hvert år afgiver til Kulturministeriet i henhold til 
Lov om forskning ved Kulturministeriets instituti-
oner. 
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Kulturaktiviteter 
 

 

Med udgangspunkt i opgaverne som nationalbib-
liotek gennemfører Det Kongelige Bibliotek i eget 
regi og i samarbejde med andre kulturinstitutioner 
et kulturformidlende arbejde. Kulturaktiviteterne 
indgår endnu ikke som mål i resultatkontrakten, 
men det er aftalt med Kulturministeriet, at kultur-
aktiviteterne skal fortsætte inden for driftsbevil-
lingen på samme niveau som før biblioteket luk-
kede i 1996, og at supplerende aktiviteter kan 
iværksættes i det omfang, der kan skaffes dækning 
gennem tilskud og andre indtægter. 
 
Disse aktiviteter forestås af Kulturafdelingen, som 
er organiseret i en bevillingsfinansieret og en ind-
tægtsfinansieret del. Primæropgaverne omfatter 
bl.a. udstillings- og publikationsvirksomhed, for-
midling af bibliotekets almene kulturtilbud og 
musikaktiviteter. Hertil kommer besøg og omvis-
ninger, drift af kulturklub samt drift og udlejning 

af Dronningesalen og møde- og konferenceloka-
ler. Omkostningen ved drift af Kulturafdelingen 
beløb sig i 2001 til 8,5 mio. kr., således som det 
fremgår af tabel 19a, hvoraf det også fremgår, at 
afdelingen havde en indtægt på 4,5 mio. kr. 
 
Bibliotekets interne mål for kulturaktiviteterne er, 
at biblioteket gennem udstillinger, foredrag, kon-
certer, rundvisninger o.s.v. skal give den kulturelt 
interesserede del af befolkningen mulighed for at 
se og opleve de rige samlinger, som Det Kongeli-
ge Bibliotek råder over. Det har endvidere været 
målet, at Det Kongelige Bibliotek skulle blive 
mere kendt som landets nationalbibliotek. Med 
den måde, begrebet ”Diamanten” er blevet indar-
bejdet i den offentlige bevidsthed, og med flotte 
anmeldelser af bibliotekets udstillinger, koncerter 
og øvrige aktiviteter er målet ovenud opfyldt. 

 
 

 

 

 

 

Tabel 19a viser driftsregnskabet for kulturaktivite-
terne i perioden 1998-2001 samt budgettet for 
2001 og 2002. Som det fremgår, var udgifterne til 

kulturaktiviteter i 2001 på 8,5 mio. kr., mens 
indtægterne var på 4,7 mio. kr. Merudgifter i 
forhold til budgettet modsvares af merindtægter.  

 
 
 
 

 
 

Driftsregnskab for kulturaktiviter (1000 kr.) Tabel 19a
R R R Budget R Budget

1998 1999 2000 2001 2001 2002

Bevillingsfinansieret område
Udgifter 5.247 10.459 9.488 7.897 8.479 7.000
Indtægter 198 1.909 5.527 4.000 4.685 3.000
Netto kr. 5.049 8.550 3.961 3.897 3.795 4.000
I alt
Udgifter 5.247 10.459 9.488 7.897 8.479 7.000
Indtægter 198 1.909 5.527 4.000 4.685 3.000
Årets resultat 5.049 8.550 3.961 3.897 3.795 4.000
Note: Specifikationen er i faste priser opregnet  til 2001-niveau.
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Kapacitet Tabel 19b

Udstillingsområde m2 1.020
Antal pladser i Dronningesalen * 408
Antal mødelokaler som udlejes 3

*Basisopstilling.
 

Af tabel 19b fremgår, at biblioteket råder over 
betydelige udstillingsområder, nemlig Søjlehallen 
(300 m2), Galleriet (200 m2) og Det Nationale 
Fotomuseum (520 m2). Der tages entre til udstil-
lingerne i Rotunden. Til udlejning rådes over 
Dronningesalen samt de tre mødelokaler, Blixen, 
Holberg (kan opdeles i to lokaler) og Saxo. Dron-
ningesalen benyttes både af biblioteket, der selv 
producerer musikarrangementer, og udlejes til ek-
sterne brugere. 

 
Aktiviteter Tabel 19c

R R R Budget R Budget
1998 1999 2000 2001 2001 2002

Udstillinger
Antal udstillinger 1 3 14 10                9                  10
Antal udstillingsgæster* - - 30.140 31.000         20.704         20.000
Antal udlejede vandreudstillinger 15 35 0 10                15                10

Omvisninger
Antal omvisninger arr. af  Kulturafdelingen - 397 1.335           1.300           873              800

KB's egne arrangementer
Antal koncerter - 4 72                50                68                53
Antal foredrag, film mv. - 3 70                50                31                50
Antal medlemmer af Diamantklubben - - 1.577           1.800           1.473           1.500

Udlejning
Antal udlejninger af Dronningesalen - 60 176              125              143              140
Belægningsprocent Dronningesalen** - - 58                41                47                46
Antal udlejninger af mødelokaler i øvrigt - - 366              366              306              310
Belægningsprocent mødelokaler** - - 30                30                34                34

Antal besøgende i Diamanten - 222.084 624.902       525.000       431.844       400.000

* Tallet dækker alene over det antal besøgende, som har besøgt udstillingerne i Rotunden.

**Belægningsprocent beregnes ved et arrangement pr. dag i relation til 303 udlejningsdage i 2001 inkl. lørdage.
 
 
Udstillinger 
Biblioteket har i 2001 afholdt 9 store udstillinger, 
hvilket næsten svarer til budgettet. Udstillingsak-
tiviteten fordeler sig på hovedudstillinger i Ro-
tunden samt udstillinger, der er arrangeret af Det 
Nationale Fotomuseum og Museet for Dansk 
Bladtegning. Hertil kommer den årlige bogmesse 
i Forum, hvor biblioteket havde egen stand. Det 
omfattende udstillingsprogram har kun været 
muligt, fordi eksterne samarbejdspartnere har 
bidraget. 

 
De 10 planlagte udstillinger i 2002 fordeler sig 
med 3 i Søjlesalen, 4 i Det Nationale Fotomuse-
um og 3 i Galleriet. Som led i tilpasningen af 
aktiviteterne til bibliotekets bevillinger forventes 
antallet af udstillinger at blive reduceret fra 2003. 
 
Omvisninger 
Omvisninger i Slotsholmskomplekset, arrangeret 
af Kulturafdelingen, er en vigtig aktivitet, hvor 
landets borgere under kyndig vejledning har mu-
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lighed for at se både den nye og den gamle byg-
ning. Antallet af omvisninger er faldet i forhold 
til 2000, der var det første hele regnskabsår efter 
indvielsen af Den Sorte Diamant. Dog er der med 
873 omvisninger  i 2001 fortsat stor publikumsin-
teresse for bibliotekets bygninger. Aktiviteten 
hviler i sig selv, idet omvisningerne varetages af 
særligt uddannede studenteromvisere med fuld 
indtægtsdækning.  
 
Bibliotekets egne arrangementer 
Her har aktiviteten samlet ligget på det budgette-
rede. Der har i både forårs- og efterårssemesteret 
været afholdt foredragsserier og foredrag i til-
knytning til koncerter, udstillinger og andre akti-
viteter. Koncerterne har bl.a. været understøttet af 
en særbevilling på finanslov 2001 til styrkelse af 
musikformål i Diamanten mv. Der betales entre 
til koncerterne. Diamantklubben er Det Kongeli-
ge Biblioteks kulturklub oprettet i 1999. Den 
havde 1.473 medlemmer ved udgangen af 2000.  
 
Udlejning 
Udlejning af Dronningesalen og mødelokaler er 
en indtægtsfinansieret aktivitet. I 2000 har Dron-

ningesalen været udlejet i alt 143 gange og de tre 
mødelokaler har været udlejet 306 gange, hvilket 
sammenlagt nogenlunde svarer til det budgettere-
de. Udlejningen sker med fuld indtægtsdækning. 
 
Besøgende i Diamanten 
I alt besøgte 431.844 personer Det Kongelige 
Bibliotek på Slotsholmen, dvs. Diamanten. Det 
har ikke været muligt at udskille besøgende med 
biblioteksformål fra de turistprægede besøg, men 
sidstnævnte er stadig i overtal. Tallet er lavere 
end det budgetterede 525.000. Det er imidlertid 
ikke et mål i sig selv, at så mange som muligt 
besøger Diamanten, men derimod at de rette be-
søgende kommer til de rette arrangementer. 
 
Boghandel og restaurant 
Med til billedet af kulturaktiviteterne i Diaman-
ten hører restauranten Søren K samt cafeen 
Øieblikket samt Gads Boghandel i Det Kongelige 
Bibliotek. Disse aktiviteter er baseret på forpagt-
ningsaftaler. Begge virksomheder understøtter 
både kulturaktiviteterne og biblioteksvirksomhe-
den.
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Generel ledelse og  
administration 
 

 
 
 

Generel ledelse og administration omfatter de akti-
viteter, der knytter sig til ledelse, styring og admini-
stration af biblioteket, herunder Direktionen, sekre-
tariatsfunktion, økonomiforvaltning, personalefor-
valtning, den centrale journal, telefonomstilling, 
administration af arbejdsmiljølov og legatforvalt-
ning.  
 
Desuden afholder området alle institutionens udgif-
ter til Navision, SCL og SCR samt alle arbejdsgi-
verafgifter og hovedparten af institutionens rejse-  
og uddannelsesudgifter. 
 
Udover at varetage den daglige drift har de admini-
strative funktioner i 2001 været beskæftiget med en 
række projekter, bl.a. udviklingen af styring ved 
hjælp af Balanced Scorecard, udarbejdelse af nyt 
medarbejdersamtalekoncept, ledelsesværdier, en 
ny, samlet personalepolitik og implementering af 
en ny formålskontoplan. Formålskontoplanen, der 
er fælles for Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblio-
teket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige 
Bibliotek, træder i kraft pr. 1. januar 2002. 
 
Det Kongelige Bibliotek overgik til Navision me-
dio 2000. I slutningen af 2001 indtrådte institutio-
nen i Statens KoncernBank (SKB). Navision-
driften kører planmæssigt, men det er endnu for 
tidligt at vurdere, om overgangen fra SCR til Navi-
sion samlet set udgør en effektivisering af instituti-
onens økonomiske funktioner. Dertil har der været 

for mange opgraderinger og for mange nye delsy-
stemer. Tilbageholdenheden i vurderingen skyldes 
bl.a., at Navision og SKB ikke er så stærke som 
ønsket på sagsområdet handel med udlandet, hvor 
institutionen har en omfattende virksomhed. 
 
Budgettallet for 2002 indeholder hele institutionens 
reserve samt lønbudget for anciennitetsstigninger i 
2001. Disse puljer er budgetteknisk endnu ikke for-
delt på de øvrige formål. Når der ses bort fra disse 
puljer, er budgettallet for generel ledelse og admini-
stration på 15,5 mio. kr. i 2002. 
 
I 2002 skal afdelingen anvende betydelige ressour-
cer på tilpasning af institutionens omkostninger i de 
kommende år til de reducerede finanslovsrammer. 
Arbejdet vil bl.a. omfatte organisationsændringer, 
omlægning af arbejdsgange, nedlæggelse af stillin-
ger, afskedigelse af medarbejdere, efteruddannelse 
af medarbejdere til ændrede arbejdsopgaver og æn-
dringer af de lagte flerårsbudgetter. 
 
Tabel 20a viser driftsregnskabet for generel ledelse 
og administration i perioden 1998-2001 samt bud-
gettet for 2001 og 2002. Som det fremgår, var udgif-
terne til generel ledelse og administration i 2001 på i 
alt 17,4 mio. kr., mens indtægterne var på 1,3 mio. 
kr.  I forhold til budgettet er der tale om mindreud-
gifter på 1,2 mio. kr., mens der ikke budgetteredes 
med indtægter. 

Driftsregnskab for generel ledelse og administration (1000 kr.) Tabel 20a
R R R Budget R Budget

1998 1999 2000 2001 2001 2002

Bevillingsfinansieret område
Udgifter 16.957 19.428 16.220 18.561 16.966 16.100
Indtægter 839 781 1.000 0 1.299
Netto kr. 16.118 18.647 15.220 18.561 15.667 16.100
Markedsstyret område
Indtægter 0 0 0 0 0
Udgifter 0 0 0 0 445
Dækningsbidrag 0 0 0 0 -445 0
I alt
Udgifter 16.957 19.428 16.220 18.561 17.411
Indtægter 839 781 1.000 0 1.299
Årets resultat 16.118 18.647 15.220 18.561 16.112 16.100
Note: Specifikationen er i faste priser opregnet  til 2001-niveau.
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Hjælpefunktioner 
 

 

Hjælpefunktioner omfatter som noget nyt fra 2001 
følgende grupper: teknisk infrastruktur, bygnings-
drift og andre udgifter til hjælpefunktioner samt se-
kundære midlertidige udgifter. 
 
Tabel 21a viser driftsregnskabet for hjælpefunktio-
ner i perioden 1998-2001 samt budgettet for 2001 
og 2002.  

Som det fremgår, var udgifterne til hjælpefunktio-
ner i 2001 på i alt 61,6 mio. kr.  under det bevil-
lingsfinansierede område, mens området havde 
indtægter på 6,3 mio. kr. Det markedsstyrede om-
råde, der udgør en meget beskeden andel, havde et 
lille overskud. 
 

I det følgende afsnit redegøres for grupperne: Tek-
nisk infrastruktur, Bygningsdrift, Øvrige hjælpe-
funktioner og Sekundære midlertidige omkostnin-
ger. 

 
Teknisk infrastruktur 
Gruppen ”Teknisk infrastruktur” omfatter de IT-
funktioner, der udgør fælles forudsætninger for 
mange konkrete funktioner i biblioteket, fx anskaf-
felse og drift af lokalnet, servere, centrale edb-
installationer, intern service over for PC-brugere, 
netværksaftaler samt telefonanlæg og telefonom-
kostninger. I 2001 indgår omkostninger til telefon-
anlæg dog ikke i gruppe ”teknisk infrastruktur”, 
men i gruppen ”Andre hjælpefunktioner”. Fra 2002 
vil omkostningen indgå i gruppen ”Teknisk infra-
struktur”. 
 
Alle traditionelle edb-opgaver samt alle særlige 
opgaver, der er forbundet med drift og udvikling af 
Det Kongelige Biblioteks bibliotekssystem REX 
udføres af bibliotekets Edb-afdeling. Afdelingen 

varetager desuden retrokonvertering af traditionelle 
kataloger til edb-baserede kataloger, hvortil der 
modtages støtte fra DEF-projektet. Bibliotekets 
edb-drift er under pres, og det har for eksempel 
ikke været muligt at udskifte bibliotekets ældre 
PC’er i den takt, der kræves for at opretholde en 
tidssvarende funktionalitet og kunne udnytte den 
stadig stigende mængde af elektroniske ressourcer.  
 
En vital del af infrastrukturen udgøres af bibliote-
kets kommunikationsnetværk. De tre hovedadresser 
på henholdsvis Slotsholmen, Amager og i Fiolstræ-
de er sammenkoblet via 34 Mbit radiokæder. Bibli-
oteket er tilsluttet Internet via Københavns Univer-
sitet. Internt anvendes 10/100 Mbit-forbindelser. 
Til hjemmearbejdspladser er kommunikationen 
omlagt fra ISDN- til ADSL-forbindelser i løbet af 
2001.  
 
Ved udgangen af året stiller biblioteket 693 netfor-
bundne PC-arbejdspladser til rådighed. Heraf er de 
232 til rådighed for publikum. Biblioteket har i 

Driftsregnskab for hjælpefunktioner (1000 kr.) Tabel 21a
R R R Budget R Budget

1998 1999 2000 2001 2001 2002

Bevillingsfinansieret område
Udgifter 59.676 75.777 54.314 51.456 61.575 48.500
Indtægter 2.105 3.784 4.689 0 6.332
Netto kr. 57.571 71.993 49.625 51.456 55.243 48.500
Markedsstyret område
Indtægter 1.598 0 0 0 114
Udgifter 541 0 0 0 78
Dækningsbidrag 1.057 0 0 0 36 0
I alt
Udgifter 60.217 75.777 54.314 51.456 61.653
Indtægter 3.703 3.784 4.689 0 6.446
Årets resultat 56.514 71.993 49.625 51.456 55.207 48.500
Note: Specifikationen er i faste priser opregnet til 2001-niveau.
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løbet af året udbygget sine aftaler om service over 
for eksterne biblioteker. Mest markant er aftalen 
med Købehavns Universitets Humanistiske Fakul-
tet om omlægning af 24 institutbiblioteker til Aleph 
online kataloger, der drives edb-mæssigt via Edb-
afdelingen som en udbygning af Det Kongelige 
Biblioteks bibliotekssystem. Denne udbygning skal 
ses i sammenhæng med afdelingens bestræbelser 
for at udbygge driftsgrundlaget gennem samarbejde 
og service for eksterne biblioteker med basis i de 
bibliotekssystemer mv, som biblioteket allerede 
driver. Med den forannævnte reservation vurderes 
biblioteket til overordnet  at have et tilfredsstillende 
IT-niveau, men fastholdelse af dette niveau forud-
sætter, at biblioteket har mulighed for at forny ud-
styr og programmel i takt med udviklingen. 
 
Bygningsdrift 
Til formålet Bygningsdrift henføres alle udgifter, 
der knytter sig til de fysiske rammer på institutio-
nen. Formålet omfatter bl.a. husleje, skatter, afgif-
ter, indvendig og udvendig vedligeholdelse, rengø-
ring, vinduespolering, el, vand, varme og renovati-
on samt omkostninger til de medarbejdere, der er 
beskæftiget med udførelsen af bygningsdriften. Ud 
over egentlige bygningsmæssige rammer henføres 
også udgifter til sædvanligt bygningsinventar, ud-
styr. Løsøre, såfremt indkøbet har et generelt for-
mål, hvorimod indkøb som er aktivitetsspecifikt 
skal henføres til deres respektive formål. 
 
Det Kongelige Bibliotek har tilrettelagt sin byg-
ningsdrift således, at biblioteket har en lille stab, 
som leder og kontrollerer arbejdet. Den overvejen-
de del af de egentlige bygningsarbejder udføres 
som fremmede tjenesteydelser efter licitation.  
 
Det Kongelige Biblioteks bygningsmasse omfatter 
følgende 5 bygningskomplekser: Slotsholmen 
(Holm, Hansen og Diamanten), Fiolstræde, Njals-
gade 80, Njalsgade 112 og Lergravssvej. Det sam-
lede areal er på i alt ca. 64.400 m2 netto. Arealet er 

fordelt med ca. 29.200 m2 magasin, ca. 14.600 m2 
publikumsarealer, ca. 11.600 m2 kontorer mv. og 
ca. 9.000 m2 på øvrige formål. Herudover låner 
biblioteket lokaler (magasin) i Vestindisk Pakhus. 
  
Bygningsmassen består af ældre nyrenoverede dele, 
ældre ikke-renoverede dele og bygninger, som er 
sat i drift i perioden 1997 – 1999. I 2001 har byg-
ningsdriften koncentreret sin indsats om den egent-
lige drift af bygningsmassen. En række mindre 
vedligeholdelsesarbejder er gennemført, og den 
planlagte konvertering til fjernvarme i bygningen 
på Lergravsvej er udført. 
 
Budgettet for 2002 i tabel 20 er kontraktbudget-
tet opregnet til 2001 fratrukket 2,5 mio. kr. Det 
fratrukne beløb skyldes, at bibliotekets samlede 
bevilling er 2,5 mio. kr. lavere på grund af en 
tillægsbevilling, som blev givet i 1999 som led i 
færdiggørelsen af Havnefronten. Tillægsbevillin-
gen blev modregnet ved en nedsættelse af bevil-
lingen i 2001 og 2002 med 2,5 mio. kr. Budgettet 
er blevet tilpasset hertil ved en ekstraordinær 
besparelse på bygningsdriften i 2002. 
 
Bygningsdriftsøkonomien er dermed særdeles 
anstrengt i 2002. Området har i 2001 forberedt 
sig på situationen ved at udvise stor tilbagehol-
denhed med at sætte aktiviteter i gang ud over 
den almindelige drift. Området har herved opspa-
ret 1,7 mio. kr., som overføres til anvendelse i 
2002. 
 
Der er ikke fastsat normtal for bygningsdriften, 
og som beskrevet i afsnit II udestår en afklaring 
af den samlede driftssituation. Af større vedlige-
holdelsesarbejder forestår en renovering af byg-
ningsmassen på Lergravsvej, Amager. Endvidere 
skal vinduer og tag fornys i Holm-bygningen på 
Slotsholmen. Bygningen er fra 1906. Disse sager 
er rejst som led i resultatkontraktforhandlingerne 
med Kulturministeriet. 
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Øvrige hjælpefunktioner 
Øvrige hjælpefunktioner omfatter de opgaver, som 
ikke entydigt kan henføres til et af de øvrige for-
mål, og omfatter bl.a. kørsel, intern service, intern 
post, elever, kontorhold, drift og vedligehold af 
tjenestevogne, porto, hvor udgiften ikke kan følge 
funktionen og omkostninger i forbindelse med til-
lidsrepræsentanthverv. 
 
I dette års virksomhedsregnskab indgår omkostnin-
gerne til telefonanlæg. Disse vil fra næste år indgå i 
gruppen: ”Teknisk infrastruktur”. Endvidere indgår 
omkostningerne til døgnvagt mv. Disse vil fra næ-
ste år indgå i regnskabet for ”Nationalbiblioteks-
funktionen” under gruppen: ”Samlingsbevaring”.  
 
Af de samlede udgifter i 2001 under ”Øvrige hjæl-
pefunktioner” udgør omkostningerne til telefonsy-
stemer ca. 1,6 mio. kr. og omkostninger til vagt, der 
næste år indgår under ”Samlingsbevaring”, ca. 2,3 
mio. kr. 
 
Af de tilbageværende 23,1 mio. kr. udgør omkost-
ningerne til transport ca. 3,8 mio. kr. Det Kongelige 
Bibliotek er indrettet med tre betjeningssteder samt 
tre fjernmagasiner. Det betyder, at biblioteket an-

vender mange ressourcer på transport af biblio-
teksmateriale mellem adresserne samt inden for 
adresserne. 
 
Hjælpefunktioner (1.000 kr.) Tabel 21

R R R R Budget
1998 1999 2000 2001 2002

Udgifter 31.599 30.983 23.835 26.980 22.500
Indtægter 835 6.879 1.372 3.671
Netto kr. 30.763 24.104 22.463 23.309

Note: Beløb er i faste priser opregnet til 2001-niveau.

Sekundære midlertidige omkostninger 
Midlertidig omkostninger omfatter særprojekter 
inden for driftsbevillingen, hvor der er givet sær-
skilt bevilling. I 2001 er den største enkeltpost en 
formålsbestemt bevilling på 2 mio. kr. til musik i 
Diamanten. Årets regnskab for denne bevilling er 
således:

 

Bygningsmæssig drift (1.000 kr.) Tabel 20
R R R Budget R Budget

1998 1999 2000 2001 2001 2002
Kapitaludgifter
Vedligeholdelse - - 3.652 - 5.338 3.700
Husleje - - 2.296 - 2.362 2.400
Ejendomsskatter - - 3.631 - 4.370 4.500
Kapitaludgifter i alt - - 9.579 - 12.070 10.600
Driftsudgifter
Teknisk personale - - 1.073 - 1.373 1.400
Rengøring 5.702 5.158 5.200
Serviceaftaler (tekniske anlæg) 1.623 1.747 1.800
Varme 2.382 2.191 2.200
El 3.388 3.598 3.600
Inventar - - 1.414 - 1.448 300
Driftsudgifter i alt - - 15.582 - 15.515 14.500

Bygningsdrift i alt 25.161 27.585 25.100
Note: Tabellen er ny i forhold til tidligere års virksomhedsregnskaber. Derfor er der ikke sammenligningstal for 1998 og 1999
eller budgettal for 2001.
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Bevilling 2.000. 000 
Overført fra 2000 440.000 
Udgifter 1.840.000 
Indtægter 560.000 
Opsparing til anvendelse i 2002 1.160.000 
 
Blandt de øvrige sager er Byggeprojektsekretariatet 
med et forbrug på 0,5 mio. kr. og en række projek-
ter med relation til ”Danmarks Elektroniske Forsk-
ningsbibliotek”. 
 

Sekundære midlertidige omkostninger
(1.000 kr.) Tabel 22

R R R R Budget
1998 1999 2000 2001 2002

Udgifter 8.334 18.017 5.235 7.088 900
Indtægter 1 1.347 2.490 2.224
Netto kr. 8.333 16.669 2.745 4.864

Note: Beløb er i faste priser opregnet til 2001-niveau.
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V.  Organisation og personale 
 
Organisationsplan 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universitetsbiblioteksafdelingen
Charlotte Rohde

Bevaringsafdelingen
Jonas Palm

Edb-afdelingen
Anders Christensen

Digitaliserings- og Webafdelingen
Birgit Henriksen

Byggeprojektet

Områdechef
Karl Krarup

Danske Afdeling
Grethe Jacobsen

Håndskriftafdelingen
Ivan Boserup

Kort- og Billedafdelingen
Ingrid Fischer Jonge

Musikafdelingen
Niels Krabbe

Orientalsk og Judaistisk Afdeling
Stig Rasmussen

Udlånsafdelingen
Bodil Koch

Informations- og Dokumentationsafd.
Inger Høy Nielsen

Kulturafdelingen
Jytte Hilden

Områdechef
Steen Bille Larsen

Administrationsafdelingen

Driftsafdelingen
Leo Poulsen

Bygningsdriftsafdelingen
Dina Sørensen

Sikringsafdelingen
Claus Friis

Forskningsafdelingen
John T. Lauridsen

Områdechef
Bodil Henriksen

Direktør
Erland Kolding Nielsen
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Beskrivelse af organisationen 
Det Kongelige Bibliotek har i resultatkontrakten 
følgende tre hovedformål: Nationalbibliotek, Uni-
versitetsbibliotek og Forskning. Som følge af insti-
tutionens udvikling i årene efter kontraktens indgå-
else har Kulturministeriet tiltrådt, at institutionen 
derudover i virksomhedsregnskabet opererer med 

et fjerde hovedformål: museums- og kulturaktivite-
ter. De fire hovedformål omfatter primære funktio-
ner og støttefunktioner (sekundære formål). Der er 
følgende organisatoriske sammenhæng mellem de 
fire hovedformål og afdelingsstrukturen: 

 
 
Hovedformål:  
Nationalbibliotek: Danske Afdeling, Håndskriftsafdelingen, Musikafdelingen, Kort- og Bil-

ledafdelingen samt Orientalsk og Judaistisk Afdeling. 
 

Universitetsbibliotek: Universitetsbiblioteksafdelingen. 
 

Nationalbibliotek og Universi-
tetsbibliotek: 

Bevaringsafdelingen, Udlånsafdelingen, Informations- og Dokumentations-
afdelingen samt Digitaliserings- og Webafdelingen. 
 

Forskning: Forskningsafdelingen. 
 

Museums- og kulturaktiviteter: Kulturafdelingen med bidrag fra Nationalbiblioteksafdelingerne. 
 

Støttefunktioner  
Fælles støttefunktioner for alle 
fire hovedfunktioner: 

Administrationsafdelingen, Driftsafdelingen, Bygningsdriftsafdelingen og 
Edb-afdelingen.  

 
 
De største afdelinger er opdelt i sektioner med egen 
leder. Organisationsstrukturen har således fire hie-
rarkiske niveauer:  
 
1. Institutionen: Direktør 
2. Områderne: Områdechefer 
3. Afdelingerne: Afdelingsledere 
4. Sektionerne: Sektionsledere 
 
Direktøren og de tre områdechefer udgør Direktio-
nen, som er institutionens øverste ledelsesorgan. 
Direktionen og afdelingslederne danner i form af 
Førstebibliotekarkollegiet institutionens næstøver-
ste ledelsesorgan. Samarbejdsudvalget er det tredje 
organ, hvor institutionens overordnede forhold 
behandles. 
 
Personaleansvaret er placeret hos nærmeste leder, 
og grundprincippet er således, at sektionsledere har 
personaleansvaret for sektionens medarbejdere, 
afdelingsledere har personaleansvaret for afdelin-
gens sektionsledere, områdechefer har personalean-

svaret for områdets afdelingsledere, og direktøren 
har personaleansvaret for områdecheferne. 
 
I 2002 gennemfører biblioteket et organisationsud-
viklingsprojekt med det formål at tilpasse organisa-
tionen dels til fremadrettede opgaver, dels til de 
faldende bevillinger. 
 
Det Kongelige Biblioteks personale 2001 
Personaleforholdene afrapporteres dels i antal års-
værk, dels i antal personer. Oplysningerne i det 
følgende kan afvige fra Økonomistyrelsens opgø-
relse af årsværk og merarbejde for Det Kongelige 
Bibliotek. Dette skyldes, at Økonomistyrelsen med-
regner årsværk og merarbejde under indtægtsdæk-
ket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter i 
sine opgørelser. 
 
Det Kongelige Bibliotek beskæftigede i 2001 i alt 
515 personer. Den samlede beskæftigelse svarer til 
348 årsværk. Heraf var ca. 300 årsværk finansieret 
via finanslovsbevillingen og resten var finansieret 
via indtægter, tilskud og refusioner. 
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Personale i årsværk 
Fordeling af årsværksforbrug på formål Tabel 21a

R R R R Budget
1998 1999 2000 2001 2002

Primære funktioner - - 
Nationalbiblioteksområdet - - 128,2 123,5 122
Universitetsbiblioteksområdet - - 93,4 90,6 89
Forskning - - 9,6 9,5 9
Kulturaktiviteter - - 17,0 16,5 16

Sekundære funktioner:
Generel ledelse og administration - - 34,4 32,0 32
Hjælpefunktioner - - 62,2 60,8 60
Bygningsmæssig drift - - 9,8 11,1 10
Midlertidige omkostninger: projekter o.l. - - 5,9 4,6 4

I alt 353,8 361,5 360,5 348,5 342

Note 1: Specifikationen omfatter den ordinære drift med fastansatte, midlertidigt ansatte og elever samt refusionsordninger.
Note 2: Fra 2000 er opgørelsesmetoden på formål ændret

 
Over/merarbejde (1.000 kr.) Tabel 21b

R R R R Budget
1998 1999 2000 2001 2002

Udbetalt overarbejde 190 297 278 280 300
Udbetalt merarbejde 212 520 439 191 200

I alt 402 817 717 471 500

Note: I specifikationen er anvendt løbende priser

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabel 21b viser, at der i 2001 er udbetalt 0,5 mio. 
kr. i over- og merarbejde, hvilket er et fald på 0,2 
mio. kr. målt i forhold til 2000. 
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Personaleforbrug i årsværk
fordelt på lønrammer og øvrige Tabel 21c

R R R Budget R Budget
1998 1999 2000 2001 2001 2002

Lønramme 38 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1,0
Lønramme 37 3,0 3,0 3,0 3,0 3 3,0
Lønramme 36 14,4 13,1 12,9 13,0 13,9 12,0
Lønramme 35 2,0 2,0 1,8 2,0 1,8 3,8
Øvrige løn- 297,7 307,4 310,3 301,0 300,3 294,2
rammer

Årsværk i alt 318,1 326,5 329,0 320,0 320,0 314,0

Note: Specifikationen omfatter fastansatte, midlertidigt ansatte og
elever, men ikke beskæftigelsesordninger.

 
 
 
Årsværk fordelt på personalekategorier Tabel 21d

R R R R Budget
1998 1999 2000 2001 2002

Chefer 21,4 19,5 20,0 20,0 21
Akademikere 51,2 52,0 50,1 50,9 50
Bibliotekarer 82,3 79,6 78,4 76,6 75
HK-medarbejdere 91,6 91,5 89,2 84,2 82
TAT 3,1 3,3 3,0 3,0 3
Prosa-medarbejdere 7,0 7,1 8,8 10,4 10
Betjente 35,4 42,0 45,6 45,3 44
Bogbindere/typografer 9,0 10,1 9,4 7,1 7
Rengøring/kantine 1,9 1,1 0,0 0,0 0
Studenter 9,3 14,1 14,4 13,1 13
Elever 6,1 3,8 3,2 2,7 3
Specialister 2,4 7,0 6,8 6

I alt 318,1 326,5 329,0 320,0 314,0

Note: Specifikationen omfatter fastansatte, midlertidigt
ansatte og elever, men ikke beskæftigelsesordninger  
 
 

Tabel 21c viser udviklingen i personaleforbruget 
inden for den ordinære beskæftigelse i form af 
fastansatte, midlertidigt ansatte og elever.  

Det fremgår af tabel 21d, at medarbejdere ansat i 
henhold til overenskomst med HK forsat udgør 
den største personalegruppe i institutionen. Imid-
lertid udgør chefer, AC-medarbejdere og biblio-
tekarer tilsammen næsten halvdelen af institutio-
nens årsværk.  
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Oversigt over årsværk vedrørende beskæftigelses-
ordninger fordelt på personalekategorier Tabel 21e

R R R Budget R Budget
1998 1999 2000 2001 2001 2002

AC 2,4 2,3 2,6 2,0 4,4 4,0
Bibliotekarer 0,0 0,2 1,7 1,0 1,1 1,0
HK 19,5 19,2 14,4 10,0 11,8 11,0
Fotografer 1,8 1,6 0,3 0,0 0,0 0,0
Bogbindere 0,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0
Rengøring
og kantine 2,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Betjente mv. 9,6 7,2 6,5 5,0 4,5 5,0
Vikarer mv. 3,3 6,0 6,0 6,7 7,0

I alt 35,7 35,0 31,5 24,0 28,5 28,0

Note: Specifikationen omfatter alle ansættelsesformer
 inden for "det sociale kapitel" og refusionsbelagte vikarer  

Tabel 21e viser, at institutionen fortsat er særdeles 
aktiv med hensyn til at drage nytte af og yde bi-
drag til de beskæftigelsesfremmende foranstalt-
ninger. Opgjort i årsværk ligger aktivitetsniveauet 
på 28,5 årsværk, hvilket er et beskedent fald målt i 
forhold til de tre foregående års aktivitetsniveau. I 
betragtning af, at den generelle arbejdsløshed er 
faldet, er det glædeligt, at institutionens aktivitets-
niveau ikke er faldet mere. 
 
De 28,5 årsværk repræsenterer 58 personer, som 
institutionen i kortere eller længere tidsrum har 
aktiveret under de refusionsbelagte beskæftigelses-
ordninger.  
 
 

 
Personale i personer 
 
Total oversigt over ansatte personer Tabel 21f

Personer Personer
ordinært Beskæft. I alt
ansatte ordninger 2001

Chefer 20 0 20
AC 68 8 76
Bibliotekarer 90 3 93
Prosa-medarbejdere 14 0 14
TAT 3 0 3
HK-medarbejdere 100 24 124
Fotografer 2 0 2
Bogbindere 9 0 9
Rengøring/kantine 0 0 0
Betjente mv. 55 10 65
Elever 3 0 3
Studenter 82 0 82
Specialister, vikarer 11 13 24

I alt 457 58 515

Note: Specifikationen omfatter samtlige medarbejdere i 2001.

 

I alt 515 personer har i 2001 haft et ansættelses-
forhold på Det Kongelige Bibliotek. Heraf var 457 
personer ansat på ordinære vilkår og 58 personer 
var ansat på refusionsbaserede ordninger. 
 

 
År Ordinær Refusion I alt 
1998 429 62 491 
1999 478 73 551 
2000 468 71 539 
2001 457 58 515 
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Oversigt over tilgang/afgang 
i 1999 Tabel 21g

R R R R Budget
Antal 1998 1999 2000 2001 2002

Tilgang 65 92 55 64 50
Afgang 67 74 72 60 55

Note: Specifikationen omfatter fastansatte, midlertidigt 
ansatte samt elever.  
 
 
 
Oversigt over tjenestemænd og 
overenskomstansatte Tabel 21h

R R R R Budget
1998 1999 2000 2001 2002

Tjenestemænd 124 117 112 104 97
Overenskomst-
ansatte 202 222 223 220 217

I alt 326 339 335 324 314

Note: Specifikationen omfatter de fastansatte medarbejdere.  
 
 
 
 
Heltids- og deltidsansatte Tabel 21i

R R R R Budget 
Antal 1998 1999 2000 2001 2002

Heltidsansatte 270 274 277 263 253
Deltidsansatte 56 65 58 61 61

I alt 326 339 335 324 314

Note: Specifikationen omfatter de fastansatte medarbejdere.  
 
 
 

Tabel 21g viser tilgang og afgang. Tallene er op-
gjort uden medarbejdere ansat på refusionsbase-
rede ordninger. 
 

Tabel 21h viser, at der pr. 31.12.2001 var 324 
fastansatte medarbejdere, hvoraf de 104 var tjene-
stemænd og de 220 var ansat på overenskomst-
mæssige vilkår. Som det ses, er antallet af tjene-
stemandsansatte faldende. Antallet af overens-
komstansatte er også faldet, men denne gruppe er 
dog fortsat mere end dobbelt så stor som gruppen 
af tjenestemænd.  

Tabel 21i viser et svagt fald i antallet af heltidsan-
satte og en svag stigning i antallet af deltidsansat-
te. 
 
Det forhold, at kun 324 personer ud af en person-
kreds på 515 har fast ansættelse ved Det Kongeli-
ge Bibliotek, stiller krav til personaleadministrati-
onen. Nyansættelse og forlængelser af tidsbegræn-
sede ansættelsesforhold er administrativt mere 
ressourcekrævende end administrativ vedligehol-
delse af fastansatte. 
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Oversigt over de fastansatte medarbejderes 
anciennitet på Det Kongelige Bibliotek Tabel 21j

Anciennitet 1998 % 1999 % 2000 % 2001 %

- under 2 år 46 14 53 16 45 13 34 10
mellem 2 - 5 år 39 12 55 16 69 21 72 22
mellem 6 - 9 år 31 10 29 9 40 12 30 9
mindst 9 år 210 64 202 60 181 54 188 58

I alt 326 100 339 100 335 100 324 100

Note: Specifikationen omfatter de fastansatte medarbejdere.

R R R R

 
Institutionen følger nøje anciennitetsfordelingen 
blandt de fastansatte. Ved udgangen af 2001 var 
antallet af fastansatte medarbejdere med over 9 
års anciennitet steget til 58 pct. og antallet af 
medarbejdere under 9 års anciennitet faldet til 42 
pct. 

De kommende års bevillingsfald vil formentlig for-
stærke denne tendens. Dette giver en stor kontinui-
tet, men nyansættelser er et ønskværdigt supplement 
til kontinuiteten. 

 
 
Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder Tabel 21k

R R R R Budget
1998 1999 2000 2001 2002

KB's interne opgørelse
Inkl. refusionsansatte 11,3 9,2 9,7 9,2 9,0
Ekskl. refusionsansatte 9,9 8,4 8,7 8,2 8,0

Økonomistyrelsens opgørelse for KB 9,1 6,0 6,6 7,0 6,5

Statens gennemsnitlige sygefravær 7,5 7,4 7,4 7,6

 
 
Tabel 21k viser det gennemsnitlige sygefravær pr. 
medarbejder i henhold til Det Kongelige Biblioteks 
interne opgørelse og Økonomistyrelsens opgørelse. 
De to opgørelser kan ikke umiddelbart sammenlig-
nes, idet bibliotekets tal opgøres i henhold til 120-
dagsreglen. Det betyder bl.a., at weekender og ferier 
tæller med som sygefravær, såfremt der ligger en 
sygedag både før og efter weekenden eller den plan-
lagte ferie. 
 

Bibliotekets interne opgørelse af sygefraværet viser 
et fald fra 2000 til 2001, mens Økonomistyrelsens 
opgørelse viser en stigning. Forskellen mellem de to 
opgørelser kan henføres til, at sygefraværet i 2002 i 
højere grad end tidligere år bestod af korttidssyg-
dom.  
 
I øvrigt viser Økonomistyrelsens opgørelse, at syge-
fraværet på biblioteket stadig er under statens gen-
nemsnitlige sygefravær.  
 

.  
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Det Kongelige Bibliotek evner at fastholde medar-
bejderne ud over det fyldte 60. år. Ved udgangen af 
2001 var 10 pct. ud af 457 ansatte 60 år eller der-
over. Hertil kommer 154 medarbejdere i alders-
gruppen 50–59 år. Det er positivt, at arbejdspladsen 

kan fastholde medarbejderne i disse aldersgrupper. 
Det stiller dog også institutionen over for en bety-
delig udfordring på det personalemæssige område, 
da institutionen skal virke i samtiden for fremtiden. 

 
  
Intern kompetenceudvikling 
 
Kapacitet, aktivitet og enhedsomkostninger Tabel 21m

R R R Budget R Budget
1998 1999 2000 2001 2001 2002

Kapacitet
Antal gennemførte kurser - 122 77 75 78 70
Antal kursuspladser* - 1.220 770 750 780 700

Aktivitet
Antal deltagende medarbejdere - 304 263 250 263 250
Antal kursusdage pr. deltager - 3,7 2,9 3 2,9 3
Udgift pr. kursist - 1.872 1.280 1.500 1.875 1.700

* Gennemsnit 10 kursister pr. kursus.  
 
Biblioteket har siden 1998 iværksat en lang række 
interne kursusaktiviteter for at imødekomme beho-
vet for og ønsket om kompetenceudvikling. Grund-
laget og omdrejningspunktet for bibliotekets kompe-
tenceudvikling er medarbejderudviklingssamtalerne 
(MUS). 

Der gennemførtes i 2001 i alt 78 interne kurser af 
forskellig varighed. Der undervistes bl.a. i IT på 
forskellige niveauer, biblioteksfaglige emner som 
informationssøgning, håndbogskundskab og biblio-
tekets kataloger og samlinger samt ledelsesudvik-
ling. Desuden gennemførtes kurser i økonomi, lå-
nerbetjening, sprog og personlig udvikling. 

Oversigt over aldersfordeling pr. 31. december 2001 Tabel 21l

R R R R
Antal 1998 % 1999 % 2000 % 2001 %

Under 20 år 2 0 1 0 0 0 0 0
20-29 år 74 17 92 19 93 20 87 19
30-39 år 63 15 81 17 79 17 79 17
40-49 år 117 27 119 25 107 23 92 20
50-59 år 138 32 143 30 147 31 154 34
60 eller derover 35 8 42 9 42 9 45 10

I alt 429 100 478 100 468 100 457 100

Note:  Specifikationen omfatter fastansatte, midlertidigt ansatte samt elever.
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I 2002 justeres kursustilbuddene i overensstemmelse 
med ændringer i bibliotekets uddannelseskrav og 
den fremtidige målsætning for kompetenceudviklin-
gen i staten. I 2002 forventes indført elektroniske 
evalueringsskemaer ved alle interne kurser. 
 
Personalepolitisk status  
Personalet er en afgørende ressource for en videns-
formidlende virksomhed som Det Kongelige Bibli-
otek. Det Kongelige Bibliotek er af Arbejdstilsynet 
klassificeret som ”gruppe 1-institution”. I 2001 
fastlagde institutionen ”Normer for professionel 
ledelse”. I forlængelse heraf gennemførtes en syste-
matisk videreudvikling af ledergruppen startende 
med sektionslederne. Til dette arbejde har Det 

Kongelige Bibliotek modtaget støtte fra Statens 
Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling. I 
anden halvdel af 2001 blev trivselsundersøgelsen 
fra 1998 gentaget. Undersøgelsen viste, at tilfreds-
heden med at arbejde på biblioteket var steget væ-
sentligt, at der var megen tilfredshed med forhol-
dende i egen enhed, og at mulighederne for kompe-
tenceudvikling var tilfredsstillende. Det psykiske 
arbejdsmiljø er udpeget som et indsatsområde for 
2002 med udgangspunkt i trivselsundersøgelsens 
resultater. Resultatkontraktperiodens personalepoli-
tiske arbejde blev afrundet med en nyskrivning af 
institutionens samlede personalepolitik. Den nye 
personalepolitik trådte i kraft 1. januar 2002.  
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VI. Anlæg 
 
Det Kongelige Bibliotek havde i 2001 i alt seks 
igangværende anlægsprojekter. Inden for disse pro-

jekter blev der i 2001 afholdt udgifter på i alt 6,5 
mio. kr., og restbevillingerne er i alt 134,1 mio. kr. 
 

 
 
Bevillingsafregning. Hovedkonto 21.31.71.
Anlægsbevilling ved Det Kongelige Bibliotek (mio kr.) Tabel 22a

Udgifter Indtægter

Bevilling (B+TB) 55,0 1,3                   
Regnskab 6,5
Afvigelse mellem bevilling og regnskab 48,5
Omflytninger, bevillingstekniske

Årets overskud 48,5

Opgørelse af akkumuleret resultat:
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 85,6

Primokorrektioner til akk. overskud ult. forrige år
Akkumuleret overskud primo indeværende år 85,6

Årets overskud 48,5

Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 134,1

Akk. resultat til videreførsel ultimo indev. år 134,1

 
 
Underkonto 21. Biblioteksudbygning, 2. fase 
Biblioteksudbygning, fase 2, vedrører anden og 
tredje etape af de kombinerede magasin-, kontor- 
og publikumsbyggeri i Njalsgade 112. Byggepro-
jektet er under forberedelse. Sagen indgår som en 
del af det samlede Ørestadsprojekt og koordineres 
med Københavns Universitets byggeprojekter på 
Amager. Biblioteksudbygningen er stærkt forsin-
ket. 
 
Ved årets udgang er den samlede bevilling således 
124,1 mio. kr. mens videreførselsbeløbet er 123,7 
mio. kr.  
 
Underkonto 36. Galejhuset 
Bevillingen skal anvendes til at istandsætte den 
østlige del af Christian d. IV’s Galejhus, som ind-
går som en del af bibliotekets bygning fra 1906 på 
Slotsholmen. Lokalerne er udlejet til den selvejen-

de institution Dansk Jødisk Museum, der overtager 
lejemålet til udstillingsformål, når istandsættelsen 
er gennemført. På Finanslov 2001 blev der afsat 2 
mio. kr. til projektet, mens der er overført yderlige-
re 2,3 mio. kr. til projektet fra underkonto 56. Sø-
ren Kierkegaards Plads. 
 
Underkonto 55. Udbygning af Havnefronten 
Kulturministeriet har afsluttet byggesagen i begyn-
delsen af 2001. Ved udgangen af 2001 henstod en 
opsparing på 1,5 mio. kr. til dækning af restudgif-
ter. 
 
Underkonto 56. Søren Kierkegaards Plads  
Søren Kierkegaards Plads blev afleveret til Det 
Kongelige Bibliotek i foråret 2000. Ved udgangen 
af 2001 henstår en opsparing på 0,1 mio. kr.
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Underkonto 57. Fiolstræde  
Bygningen er afleveret i 1997, og der er gennem-
ført et-årssyn i 1998. Sagen er afsluttet, og kontoen 
vil blive lukket. 
 

Underkonto 58. Diverse forbedringer i Diaman-
ten 
Beløbet på 1,0 mio. kr. er tildelt institutionen i 
2000 til etablering af solafskærmning i Diamanten. 
Projektet er afsluttet, og kontoen lukkes. 

 
 

 

 
§ 21.31.71 Anlægsprogram, biblioteker (1.000 kr.) Tabel 22b

Anlægsbevilling Bevilling Primo 2001 Samlet Korrektioner Forbrug Mer/mindre
bevilling 2001

21. Biblioteksudbygning, 2. Fase 52.500    71.618       124.118       0 453           123.665       
36. Galejhuset 2.000      5.828         7.828           2.300 1.169        8.959           
55. Havnefronten 500         4.733         5.233           3.780        1.453           
56. Søren Kierkegaards Plads -          2.352         2.352           -2.300 -            52                
57. Fiolstræde -          76              76                -47 29             -              
58. Div. forbedringer af Diamanten -          1.000         1.000           41 1.041        -              

Total 55.000    85.607       140.607       0 6.473        134.128       

 
 
 
 
Oversigt over igangværende anlægsprojekter (mio. kr.) Tabel 22c

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

tidspunkt

21. Biblioteksudbygning, fase 2 1996 2005 453
36. Galejhuset 2000 2002 1.169
55. Havnefronten 1993 2001 3.780
56. Søren Kierkegaards Plads 1995 2001 0
57. Fiolstræde 1995 2001 29
58. Div. Forbedringer Diamanten 2000 2001 1.041

I alt 6.473

Note: Specifikationen er udgiftsbaseret ekskl. moms.
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Akk. resultat fordelt på 
underkontoniveau (mio. kr.) Tabel 22d

21. Biblioteksudbygning, fase 2 123,7
36. Galejhuset 9,0
55. Havnefronten 1,5
56. Søren Kierkegaards Plads 0,1
57. Fiolstræde 0,0
58. Div. forbedringer af Diamanten 0,0

I alt 134,1

Note: Specifikationen er udgiftsbaseret ekskl. moms.
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VII. Grønt regnskab 
 
Grønt regnskab for Det Kongelige Bibliotek Tabel 23

R R R Budget R Budget
1998 1999 2000 2001 2001 2002

Olieforbrug (m3) 77.584 71.432 66.181 40.000 39.729 0
Fjernvarme (mWh) 2.632 1.704 2.191 3.500 3.167 3.700
Varme pr. brutto m2 36,4 23,6 30,3 48,4 44,0 51,2
El (kWh) 2.190.946 3.201.896 3.220.025 3.500.000 3.244.939 3.200.000
KWh pr. brutto m2 30,3 44,3 44,6 48,4 44,9 44,3
Vand (m3) 4.738 7.228 10.035 - 8.217 8.500
Vandforbrug m3 pr. årsværk 13,4 20,0 27,8 - 23,6 22,0

Note: Der var en fejl i specifikationen af vandforbruget for 2000 i Virksomhedsregnskab 2000. Fejlen påvirkede
også fastsættelsen af budgettallet for 2001, som derfor er udeladt i tabellen.

 
 
I 2001 aflægger Det Kongelige Bibliotek for anden 
gang Grønt regnskab, jf. tabel 23. Med hensyn til 
mulighederne for at sammenligne med tidligere år 
skal man være opmærksom på, at alene tallene for 
2000 og 2001 afspejler 12 måneders normal drift i 
de nye vedvarende bygningsmæssige rammer. Dog 
kan fjernvarmeforbruget ikke sammenlignes direkte 
mellem de 2 år, idet konverteringen fra olieop-
varmning til fjernvarme i bibliotekets bygninger på 
Lergravsvej, Amager, skete i 2001. 
 
Generelt kan tallene for 1998 og 1999 ikke umid-
delbart sammenholdes med de to efterfølgende år, 
da den bygnings- og driftsmæssige situation var 
anderledes, før Diamanten blev taget i brug i løbet 
af 1999.  
 
Varme 
År 2001 var det sidste år, hvor Det Kongelige Bib-
liotek benyttede olie til opvarmning. Det betyder, at 
opvarmningen overalt nu sker med fjernvarme, 
hvorfor der i 2002 igen forventes en stigning i 
fjernvarmeforbruget. Den samlede tilførte  varme-
energi - summen af olie- og fjernvarmeenergien - 

forventes dog at falde, idet virkningsgraden af 
fjernvarme er væsentligt højere end ved olieop-
varmning. Desuden vil miljøpåvirkningen samlet 
set falde. 
 
El 
Elforbruget har nu stabiliseret sig, og forbruget har 
de senere år været konstant. Det Kongelige Biblio-
tek har i 2001 haft Københavns Energi til at gen-
nemgå bygningerne på Slotsholmen. Konklusionen 
på denne gennemgang er, at Det Kongelige Biblio-
tek har et fornuftigt elforbrug med plads til små 
forbedringer. Det forventes ikke, at elforbruget 
stiger i 2002. 
 
Vand 
Vandforbruget har været stigende, siden Den Sorte 
Diamant blev taget i brug. Dette er nu vendt, og der 
blev brugt markant mindre vand i 2001. Det seneste 
år har forpagteren af restaurationsvirksomheden i 
Diamanten forbrugt ca. en 1/5 af vandet. Der for-
ventes ingen stigning i vandforbruget i 2002. 
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VIII. Påtegning 
 
For Det Kongelige Bibliotek: 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
Erland Kolding Nielsen 
Direktør 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturministeriet godkender herved Det Kongelige Biblioteks virksomhedsregnskab for perioden 1. januar – 
31. december 2001. 
 
Virksomhedsregnskabet giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af virksomhedens økonomi og faglige 
resultater, jf. § 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (regnskabsbekendtgørelsen). 
For så vidt angår de dele af virksomhedsregnskabet, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regn-
skabsbekendtgørelsens § 39 opfyldt. 
 
København den        april 2002.  
 
 
 
 
______________________________ 
Karoline Prien Kjeldsen 
Departementschef 
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Bilag. Universitetsbudgetmodellen 
 
Årets regnskab fordelt på 3 hovedområder 
 
Bevillingsfinansieret tredelt regnskab fordelt på hovedområder i nettotal (1.000 kr) Tabel I

Driftsbevilling, National- Universitets- Forskning I alt
underkonto 10 bibliotek % bibliotek % %

Primære omkostninger 50.705 53 41.151 43 3.600 4 95.456
Nationalbiblioteksområdet 33.006 0 194 33.200
Universitetsbiblioteksområdet 0 30.849 126 30.974
Forskning 0 0 3.022 3.022
Udlån 2.626 4.339 0 6.965
Information- og dokumentation 4.340 3.274 37 7.650
Bevaringsområdet 2.782 766 0 3.548
Institutionsudgifter 0 0 223 223
Visitation 2.254 0 0 2.254
WEB-afdelingen 1.923 1.923 0 3.846
Publikationer 1.340 0 0 1.340
Kulturområdet 2.435 0 0 2.435

Sekundære perm. omkostn. 34.970 53 28.290 43 2.447 4 65.708
Administration 8.367 6.768 586 15.721
Driftsafdelingen 4.024 3.255 282 7.561
Vagt 2.595 2.099 182 4.876
Bygningsdrift 14.383 11.635 1.007 27.025
Edb-afdelingen 5.601 4.531 392 10.524

Sekundære midlert. omkostn. 2.692 53 2.112 43 183 4 4.987
Projekter 2.605 2.112 183 4.900
Dronningens Håndbibliotek 87 0 0 87

I alt nettoudgifter 88.367 71.553 6.230 166.151

Note:  I specifikationen er anvendt løbende priser ekskl. moms. Der redegøres for ordinær drift incl. Beskæftigelsesordninger.
Fordelingsprocenterne er afrundede.  
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Indtægter vedr. ordinær drift (1.000 kr.) Tabel II

Nationalbiblioteksområdet 6,6
Universitetsbiblioteksområdet 136,4
Publikumsområdet 1.934,7
Teknisk/administrativt område 1.931,7
Edb-området 2.616,2
Publikationer 86,5
Kulturaktiviteter 4.596,9
Ekstraordinære indtægter 2.926,9

I alt indtægter 14.235,9
Note: I specifikationen er anvendt løbende priser ekskl. moms.  
 
 
 
Driftsbevilling

a) Universitetsbiblioteksområdet nettoudgifter i alt 71.497
b) Universitetsbibliotekets andel af bygningsudgifter -11.635
c) Universitetsbibliotekets andel af sekundære midl. omkostninger -2.056
d) Mindreforbrug overført fra 2000* -1.863

e) Universitetsbiblioteksområdet nettoudgifter (a+b+c+d) 55.943

e) Universitetsbiblioteksområdet nettoudgifter 55.943
f) Uforbrugt materialebudget til genbevilling 2002 314
g) Merindtægter 2001 580
h) Faktisk forbrug 2001 (e+f+g) 56.837

h) Faktiske forbrug 2001 56.837
i) Kulturministeriets budgetmodel i 2001 niveau 56.100
j) Status i forhold til budgetmodellen -737
Note 1: I specifikationen er anvendt løbende priser ekskl. moms.
Note 2: I mindreforbrug overført fra 2000 (linie d) indgår en genbevilling af mindreforbrug i 2000  
i forhold til budgetmodellen på 184.000 kr., jf. Virksomhedsregnskab 2000, s. 30.

 


