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Forord
 

1999 blev et af de helt store år i Det Kongelige Biblioteks 360-årige historie. Den 7. september blev "Diaman-
ten", som Det Kongelige Biblioteks nye bygning på havnefronten allerede for år tilbage blev døbt af den davæ-
rende kulturminister og hurtigt optaget i folkemunde, indviet af H.M. Dronning Margrethe II og kulturminister 
Elsebeth Gerner Nielsen, men dagene før, i og efter uge 36 blev en sand festuge med 11 store arrangementer 
og stor deltagelse fra regering, kulturliv, forsknings-, uddannelses- og bibliotekssektorerne og i weekenden den 
11.-12. september for Københavns befolkning. Over 50 repræsentanter fra den internationale biblioteksverden, 
herunder fra alle den vestlige verdens store nationalbiblioteker og næsten alle nordiske universitetsbiblioteker, 
deltog i festlighederne. Mere end 15.000 mennesker så bygningen i løbet af denne uge.  
 
Den 15. september åbnede Diamanten som helhed for brugere og publikum i normal drift. Inden da skulle alle 
afdelinger flytte ind, fejl og mangler efter byggeriets afslutning skulle findes, udbedres og rettes, publikumsarea-
lerne skulle apteres og udstyres med reoler, skranker, møbler og edb-maskiner. Alle medarbejdere på Det Kon-
gelige Bibliotek har arbejdet usædvanligt hårdt på at få samlingerne stillet op og alt færdigt til åbningen. I sep-
tember stod hele Diamanten klar med bl.a. 2 nye læsesale, 4 centre, 3 nye udstillingssale og Dronningesalen 
parat til at modtage publikum. Dermed var den største logistikoperation i institutionens historie overstået og kla-
ret til tiden uden forsinkelser og væsentlige problemer.  
 
Opmærksomheden omkring byggeriet og åbningen af Diamanten var overvældende og enestående. Det Kongeli-
ge Bibliotek fik en pressedækning uden sidestykke i kulturhistorien, og besøgstallene eksploderede. Før Det 
Kongelige Bibliotek, Slotsholmen, lukkede i 1996, var det gennemsnitlige antal besøgende 4.000 pr. uge. I forbin-
delse med genåbningen regnede vi med en stigning på 50 % til 6.000 pr. uge. De første måneder har vist en til-
strømning på næsten 16.000 pr. uge i gennemsnit. På årsbasis svarer dette til 800.000 besøgende eksklusive 
benyttelsen af Fiolstræde og Amager. Man kan således sige, at fra at være kendt af en mindre gruppe brugere, 
er Det Kongelige Bibliotek med Diamanten i dag kendt - og snart også set - af en stor del af den voksne befolk-
ning, hvilket har været en central del af visionen for udbygningsprojektet. På flere måder er der ikke bare tale om 
en fornyet og udbygget, men en helt ny institution, der brugs-, formidlingsmæssigt og kulturelt bygger videre på de 
hidtidige opgaver og ikke mindst på de rige samlinger, der - samlet på et sted - er Nordeuropas største og mest 
værdifulde. 
 
Institutionen har sammen med Kulturministeriet i årets sidste måned måttet konstatere, at fra år 2000 er der ikke 
længere umiddelbar sammenhæng mellem institutionens ambitioner, opgavernes omfang og de bevillinger, som er 
afsat på finansloven. Med det formål at skabe et nyt grundlag for en bedre balance mellem ambitionerne, opga-
vernes omfang og ressourcer gennemføres i februar-april 2000 derfor en budgetanalyse af et eksternt konsulent-
firma. Institutionens fremtidige vilkår hænger nøje sammen med resultaterne af denne undersøgelse. 
 
Erland Kolding Nielsen 
Direktør 
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II. Beretning 
 
Hovedformål og opgaver 
 
Det Kongelige Bibliotek er i dag Danmarks Natio-
nalbibliotek, Københavns Universitetsbibliotek for 
teologi, humaniora, samfundsvidenskaber og jura 
samt Danmarks Bogmuseum og Det Nationale Fo-
tomuseum. 
 
Der har aldrig været givet en særlig lov vedrørende 
Det Kongelige Bibliotek. Hjemmelsgrundlaget for 
biblioteket i generel forstand er således alene fast-
lagt i Finansloven. Herudover findes der lovgrundlag 
for enkelte aspekter og funktioner inden for bibliote-
kets virke, nemlig områderne pligtaflevering, tyveri-
sikring og forskning. 
 
Det Kongelige Bibliotek har følgende 3 hovedformål: 
 
1. Som nationalbibliotek  har biblioteket som formål 
at forvalte de nationale hovedsamlinger af både 
dansk og udenlandsk oprindelse og fortsat foretage 
en så vidt mulig fuldstændig samlingsopbygning dels 
via pligtafleveringen dels via egen supplerende an-
skaffelse. 
 
Biblioteket har til opgave gennem en aktiv 
bevaringsindsats at sikre disse samlinger for 
eftertiden. Biblioteket skal give den bedst mulige 
adgang til samlingerne enten fysisk og /eller 
elektronisk gennem relevante søgesystemer og ved 
kvalificeret vejledning fra bibliotekets medarbejdere. 
Biblioteket skal endvidere stille egnede faciliteter i 
form af læsesale og centre m.v. til rådighed, således 
at der er gode muligheder for at arbejde med 
samlingerne på biblioteket under hensyntagen til 

biblioteket under hensyntagen til såvel samlingernes 
tarv som brugernes behov.  
Biblioteket har i kraft af sin funktion som 
nationalbibliotek en særlig kulturel forpligtelse til - 
gennem udstillinger, arrangementer, foredrag, 
rundvisninger o. lign., gennem udgivelse af 
videnskabelige og populære værker og gennem 
national og international kulturudveksling - at 
formidle viden og oplevelser inden for den del af 
landets kulturarv, som biblioteket har ansvaret for. 
Biblioteket skal til dette formål have egnede 
faciliteter i form af udstillingssale og arrangements- 
og undervisningslokaler m.v.   
2. Som universitetsbibliotek og nationalt hoved-
fagbibliotek  har biblioteket som formål at betjene 
Københavns Universitet og landet som helhed ved at 
være i besiddelse af den til enhver tid mest omfat-
tende og dækkende samling af faglitteratur inden for 
de fag, biblioteket betjener. Biblioteket stræber imod 
at give den bedst mulige adgang til samlingerne gen-
nem tidssvarende søgesystemer, relevant og kvalifi-
ceret vejledning fra bibliotekets medarbejdere og et 
effektivt udlånssystem. Endelig skal biblioteket stille 
egnede benyttelses- og brugsfaciliteter i form af 
læsesale, informations- og referencesamlinger m.v. 
til rådighed, således at der er gode muligheder for at 
arbejde med samlingerne på biblioteket under hen-
syntagen til såvel brugernes behov som samlingernes 
tarv. 
 
3.  Som forskningsinstitution har biblioteket som 
formål at drive forskning inden for bibliotekets opga-
ver, funktioner, fag og samlinger.

.
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Væsentligste målsætninger og resultater i 1999 
 
Det Kongelige Bibliotek havde i 1999 den målsæt-
ning at genåbne Slotsholmen for publikum medio 
september 1999 samt at gennemføre diverse åb-
ningsaktiviteterne. Disse aktiviteter har præget drif-
ten og arbejdsåret i hele institutionen. 
 

I resultatkontrakten for 1998 - 2001 mellem Kultur-
ministeriet og Det Kongelige Bibliotek blev der fast-
sat en række resultatmål, som biblioteket skulle op-
fylde inden for nærmere angivne tidsterminer i  
løbet af kontraktperioden.

 
 
 

 
 
 

1999 har følgende resultatmål og resultater: 
 
Resultatmål Frist Resultat 

 
Forskning 
 

 
 
 

 
 
 

 
Det Kongelige Bibliotek udarbejder en forskningsplan, 
som forelægges Kulturministeriet. Forskningsplanen skal 
indeholde planer vedrørende dimensionering af forsker-
stillinger og ph.d.-stipendier ved biblioteket i perioden 
2000 - 2006 samt planer for evaluering af forskningen. 
 

 
Medio 1998 

 
Udkast til forskningsplan 
forelå ved udgangen af 
1998. Endelig forskningsplan 
er ikke udarbejdet i 1999. 
Målopfyldelsen er forsinket. 

 
Formidling 
 

  

 
Det Kongelige Bibliotek vil nyorganisere den biblioteks-
mæssige publikumsbetjening. Nyorganiseringen skal om-
fatte udvikling af en bruger-, niveau- og fagdifferentieret 
serviceprofil, der giver publikum maksimal nytte af de 
nye fysiske rammer, bibliotekets samlinger og personale 
samt den ny teknologis muligheder. For bedst muligt at 
udnytte bibliotekets synergi skal publikumsbetjeningen 
fortsat tilrettelægges i en fælles publikumsorganisation, 
således at publikum kan opfatte og bruge Det Kongelige 
Bibliotek som en institution. 
 

 
Hele kontrakt-
perioden 
 

 
Delmålene er realiseret. I 
de sidste to kontraktår vil 
der være tale om drift og 
tilpasning af konceptet. En 
betjeningspolitik for publi-
kumsvendte tjenester er 
færdig ultimo 1999 og vil 
blive publiceret primo 2000. 

 
Det Kongelige Bibliotek skal have etableret adgang via 
KB’s hjemmeside til alle bibliotekets informationsres-
sourcer og serviceydelser. Bibliotekets hjemmeside skal 
indeholde en systematisk og brugervenlig grafisk fremstil-
ling af bibliotekets betjeningssteder, publikumslokaler og 
faciliteter, således at alle typer af brugere let kan oriente-
re sig om mulighederne og om, hvor de kan få hvilke 
former for ydelser. 
 

 
September 
1999 

 
Målet er realiseret. 
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Resultatmål Frist Resultat 
 
Gennemførelse af brugerundersøgelse blandt brugere af 
Fiolstræde af benyttelsen og benyttelsestilfredsheden. 
 

 
1999 

 
Målopfyldelsen er udsat til 
2000. Brugerundersøgelsen 
skulle være gennemført på 
det tidspunkt, hvor et nyt 
edb-system til REX-
katalogen var under indkør-
sel. Brugerundersøgelsen 
blev udsat for at edb-
problemer i indkøringsfasen 
ikke skulle overskygge de 
faglige aspekter, som er 
brugerundersøgelsens ho-
vedformål. Dertil kommer, 
at Center for Internationale 
Studier (CIS) på Slotshol-
men er et væsentligt sup-
plement til Fiolstræde. CIS 
åbnede 10. januar 2000, og 
en brugerundersøgelse bør 
først gennemføres, når Fiol-
stræde og CIS i løbet af 
2000 fremstår som en del af 
et samlet servicetilbud i 
brugernes bevidsthed. 
 

 
Det Kongelige Bibliotek skal udarbejde en generel stra-
tegi for oparbejdning af digitale data i strukturerede form 
baseret på internationale standarder og rettet mod en 
langsigtet og mangesidet benyttelse af struktureret data. 
Samtidig har biblioteket gennemført et SGML baseret 
udviklingsprojekt. 
 

 
1999 
 

 
Deltagelsen i EU-projektet 
DIEPER, som afsluttes 
2001, indgår som et væsent-
ligt led i udviklingen af bibli-
otekets generelle strategi for 
oparbejdelse af digitale data 
i struktureret form. Målop-
fyldelsen er derfor udsat. 
Vil være gennemført inden 
31. december 2000. 
 

 
Biblioteket gør CD-romsamlinger og digitale samlinger på 
digitale servere tilgængelige, så der bliver elektronisk 
adgang på bibliotekets betjeningssteder, i institutbibliote-
ker og hos andre vigtige samarbejdspartnere. Desuden 
skal der være mulighed for adgang fra brugernes egen 
arbejdsstationer, såfremt brugeren har de relevante til-
slutningsfaciliteter. 
 
 
 
 
 

 
Hele kontrakt-
perioden. 

 
Der er tale om en fast, lø-
bende aktivitet, som institu-
tionen har opfyldt i hele 
kontraktperioden. På nuvæ-
rende tidspunkt tilgængelig-
gøres såvel CD-
romsamlingerne som andre 
digitale samlinger over net-
tet fra maskiner omfattet af 
bibliotekets campus via  
www.kb.dk. 
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Resultatmål Frist Resultat 
 
Læsesal Vest i Diamanten klargøres, åbnes og betje-
ningskoncept implementeres. Ugentlig åbningstid på 64 
timer. 
 

 
1999 

 
Målene er realiserede. 

 
Læsesal Øst i Diamanten klargøres, åbnes og betjenings-
koncept implementeres. Ugentlig åbningstid på 37,5 ti-
mer. 
 

 
1999 

 
Målene er realiserede. 

 
Det Kongelige Bibliotek etablerer en udvidet informati-
ons-, opsyns- og visitationsfunktion i Atriet i Diamanten. 
Fra denne funktion skal der i hele åbningstiden kunne 
gives brugerne oplysninger om Det Kongelige Biblioteks 
ydelser og åbningstider. 
 
 

 
1999 

 
Målet er realiseret. 

 
Bygningsmæssig drift 
 

  

 
Afslutningen på bibliotekets indflytning i Diamanten gen-
nemføres, herunder magasinrokader på Slotsholmen, 
rømning af eksterne lejemål, som overflødiggøres efter 
ibrugtagelse af de nye bygninger. 
 

 
1999 
 

 
Målene er realiserede. 

 
Færdiggørelse af byggerierne på Havnefronten. 
 

 
31.12.1999 

 
Målet er realiseret. 

 
Klargøring og indflytning på Havnefronten. 
 

 
1.9.1999. 

 
Målet er realiseret. 
 

 
Generel ledelse og administration 
 

  

 
Biblioteket har udarbejdet en ny overordnet personalepo-
litik med et i resultatkontrakten nærmere beskrevet ind-
hold. 
 

 
Senest ved 
udgangen af 
1998. 

 
Udsat til år 2000, når aktivi-
teterne i forlængelse af per-
sonaleundersøgelsen er 
gennemført. 
 

 
Hjælpefunktioner 
 

  

 
Planlægning, indflytning og implementering af edb-
faciliteter i de nye bygningsmæssige rammer, der også 
omfatter stærkt udbyggede edb-baserede publikumsfacili-
teter. 

 
1999 

 
Målet er realiseret. 
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Anskaffelse og implementering af et nyt bibliotekssystem 1999 Målet er realiseret. 
 

Resultatmål Frist Resultat 
 
Produktivitet 
 

  

 
I virksomhedsregnskabet for regnskabsårene 1998 - 2001 
rapporterer Det Kongelige Bibliotek produktivitetstal for 
centrale aktiviteter på biblioteket. 
 

 
1998 - 2001 
 
 
 

 
Der redegøres for produkti-
viteten i Kapitel IV. 
 
 

 
 
Vurdering af årets regnskabsresultat og udviklingen heri 
 
Institutionen aflægger et regnskab, som er i 
overensstemmelse med de givne bevillinger, de 
indkomne indtægter og de beslutninger, som er 
truffet i institutionens direktion og i samarbejde 
med Kulturministeriet. Det har dog gennem for-
brugsåret vist sig nødvendigt at foretage en ræk-
ke ekstraordinære budgettilpasninger. De ekstra-
ordinære budgettilpasninger hænger sammen 
med, at på trods af resultatkontrakten er der 
blevet væltet en række generelle besparelser 
over på biblioteket, og hertil kommer også kon-

krete, uforudsete byggeudgifter og en række 
sidste-øjebliks-udgifter til færdiggørelsen af 
Slotsholmsbyggeriet.  
 
Som nødvendigt led i færdiggørelsen af byggeriet 
på Slotsholmen har Kulturministeriet derfor tilført 
institutionen et lån på 5 mio. kr., som skal afdra-
ges i 2001 og 2002. 
 
 

 
Vurdering af forventninger til de kommende års udvikling 
 
Det Kongelige Bibliotek har sammen med Kulturmi-
nisteriet gennemført en budgetanalyse af institutio-
nen for at afstemme opgaver, forventninger og res-
sourcer. Budgetanalysen blev forestået af konsulent-
firmaet Deloitte Consulting i perioden februar - april 
2000. I denne perioden blev resultatkontrakten mid-
lertidig sat ud af kraft, men kontrakten er fra 1. maj 
2000 igen med mindre justeringer trådt i kraft. 
 

Det Kongelige Bibliotek forventer at resultatet af 
budgetanalysen og de opfølgende beslutninger som 
følge heraf kommer til at præge fremtiden på institu-
tionen. 
 
Hertil kommer, at institutionens fremtidige økonomi 
ligeledes vil bære præg af, at lånet ydet af Kulturmi-
nisteriet på 5 mio. kr. skal afdrages i 2001 og 2002. 
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III. Driftsregnskab 
 
 
Driftsregnskab for Det Kongelige Bibliotek 1999 (i 1.000 kr.) Tabel 1

Driftsbevilling Regnskab Regnskab Budget Regnskab Afvigelser Budget
1997 1998 1999 1999 1999 2000

Indtægter, i alt 157.482 179.969 168.000 186.921 -18.921 159.100

Nettoudgiftsbevilling 148.900 168.300 163.100 163.100 0
Drifts- og overførselsindtægter 8.582 11.569 4.900 23.821 -18.921
Renteindtægter 0 100 0

Udgifter, i alt 160.608 173.470 168.000 199.029 -31.029 159.100

Lønninger (11,12,19.10) 91.812 96.412 110.900 104.109 6.791
Øvrige driftsudgifter 68.796 76.503 57.100 93.673 -36.573
Renteudgifter 0 555 0 1.247 -1.247

Årets nettoresultat -3.126 6.499 0 -12.108 -12.108 0

Note: Opgjort efter statens traditionelle udgiftsprincipper; løbende priser ekskl. moms.
Driftsregnskabet omfatter Det Kongelige Biblioteks almindelige virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed,
andre tilskudsfinansierede aktiviteter, jobtræning og indtægtsdækket virksomhed.
Det Kongelige Bibliotek er i 1998 overgået til selvstændig likviditet.  
 
Det Kongelige Bibliotek har i 1999 et udgiftsniveau, 
der ligger 12 mio. kr. over indtægtsniveauet. Dette 
skyldes, at institutionen som planlagt har anvendt sin 
opsparing på driftsbevillingen fra regnskabsåret 1998 
til at afholde udgifter til indflytning i Diamanten, flyt-
ning af samlinger i magasinerne og klargøring af 
samlingerne til læsesale og centre på Slotsholmen.  
Udviklingen i 1999 med hensyn til institutionens ren-
tekonto i Nationalbanken er, set med institutionens 

øjne, utilfredsstillende pga. renteudgiftens størrelse. 
Udviklingen i renteomkostningerne skyldes alt over-
vejende, at der er et misforhold mellem den måde, 
Det Kongelige Bibliotek i 1999 har fået tildelt likvidi-
tet, og institutionens forbrug af sine bevillinger, bevil-
lingstilsagn og indtægter. 
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Driftsregnskab 1999 fordelt på underkontoniveau (i 1.000 kr.) Tabel 2

Udgifter Indtægter Resultat Bevilling -mer/+min.

10. Ordinær drift inkl. Resultatkontrakt 186.902 11.338 175.564 163.100 -12.464
10. Beskæftigelsesordninger 728 0 728 0 -728
90. Indtægtsdækket virksomhed 1.901 1.765 136 0 -136
95. Tilskudsfinansieret forskning 5.664 6.296 -632 0 632
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter 3.834 4.422 -588 0 588

0
I alt netto 199.028 23.822 175.207 163.100 -12.108

Note: Specifikationen er i løbende priser ekskl. moms.

I områderegnskabet for Det Kongelige Bibliotek 
indgår et beløb på 59.000 kr., som ”Fisken” har 
betalt for meget i leje til Det Kongelige Bibliotek i 
1999. Beløbet vil blive modregnet i lejen for 2000. 
Det betyder, at områderegnskabet udviser en i alt 
netto på –12.108. 
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Bevillingsafregning. Hovedkonto 21.31.11. Driftsbevilling (i mio kr.) Tabel 3

Nettoudgifter
Lønsum Øvrig drift

I alt

Bevilling (B+TB) 110,9 52,2 163,1
Regnskab, netto 99,7 75,5 175,2
Afvigelse mellem bevilling og regnskab 11,2 -23,3 -12,1

Ikke-fradragsberettiget købsmoms 0,0

Årets overskud 11,2 -23,3 -12,1

Opgørelse af akkumuleret resultat:
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 11,1 5,3 16,4

Akkumuleret overskud primo indeværende år 11,1 5,3 16,4

Årets overskud 11,2 -23,3 -12,1

Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 4,3

Akk. nettoresultat til videreførsel ultimo indev. år 22,3 -18,0 4,3

Note: I bevillingsafregningen er anvendt løbende priser  ( - er merudgift).

Institutionen går ud af 1999 med en opsparing på 4,3 mio. kr. 
 
 
Akk. resultat fordelt på underkontoniveau (i mio. kr. ) Tabel 4

Ultimo
Saldo

10. Ordinær drift 0,7
90. Indtægtsdækket virksomhed 0,9
95. Tilskudsfinansieret forskning 1,6
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter 1,1

I alt netto 4,3

Note: Specifikationen er i løbende priser ekskl. moms

 
Opsparingen fordeler sig som vist i tabel 4. 
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Akkumuleret nettoresultat 
hovedkonto 21.31.11 (i 1.000 kr.) Tabel 5

Ultimo
Resultat saldo

1995 -1.657 9.400
1996 5.552 14.952
1997 -5.020 9.932
1998 6.499 16.431
1999 -12.108 4.324         

Note: I opgørelsen er anvendt løbende priser ekskl. moms
(- er merudgift).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opsparingen er nedbragt fra 16,4 mio. kr. i 1998 til 
4,3 mio. kr. i 1999. Denne nedbringelse er helt i 
overensstemmelse med institutionens planer for an-
vendelse af opsparingen fra 1998. 
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IV. Resultatanalyse 
 
Resultatanalysen omfatter bibliotekets driftsresultat 
for 1999. Bogføring af udgifter sker i henhold til 
statens standardkontoplan, som af Kulturministeriet 

er udvidet med en formålsregistrering. Det Kongeli-
ge Biblioteks udgifter registreres inden for følgende 
formål:  

 
 
Primære/ biblioteksfaglige formål: Sekundære/ generelle formål: 
  
1. Samlingsopbygning 6. Bygningsmæssig drift 
2. Samlingsbevaring 7. Generel ledelse og administration 
3. Formidling 8. Hjælpefunktioner 
4. Biblioteksteknisk service  
5. Forskning  
  
Note: Definitionen af det enkelte formål fremgår af bilag 1. 
 
 
I tabel 6 ses Det Kongelige Biblioteks samlede nettodriftsregnskab fordelt efter formål og efter underkonti. 
 
 
I det efterfølgende afsnit analyseres resultaterne inden for følgende ordinære driftsområder: 
 
A. Det bevillingsfinansierede område. 
B. Det bevillingsfinansierede område opdelt i Nationalbibliotek, Universitetsbibliotek og Forskningsinstitution. 
C. Indtægtsdækket virksomhed. 
D. Tilskudsfinansieret forskning. 
E. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. 
F. Temaer 
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Driftsregnskab 1999 fordelt på underkontoniveau (i 1.000 kr.) Tabel 6
Udgifter Indtægter Resultat Budget 2000

Forskning
Ordinær drift 2.252 1 2.251 2.200
Indtægtsdækket virksomhed 0 0 0 0
Tilskudsfinansieret forskning 4.193 5.676 -1.483 0
Tilskudsfinansierede aktiviteter 98 7.359 -7.261 0

Samlingsopbygning
Ordinær drift 39.927 1 39.926 31.000
Indtægtsdækket virksomhed 64 0 64 0
Tilskudsfinansieret forskning 1 0 1 0
Tilskudsfinansierede aktiviteter -316 170 -486 0

Samlingsbevaring
Ordinær drift 16.468 6 16.462 16.400
Indtægtsdækket virksomhed 556 0 556 0
Tilskudsfinansieret forskning 0 0 0 0
Tilskudsfinansierede aktiviteter 7 0 7 0

Formidling
Ordinær drift 45.314 2.747 42.567 45.000
Indtægtsdækket virksomhed 309 1.741 -1.432 0
Tilskudsfinansieret forskning 0 0 0 0
Tilskudsfinansierede aktiviteter 1.473 899 574 0

Biblioteksteknisk service
Ordinær drift 1.366 2 1.365 1.300
Indtægtsdækket virksomhed 7 2 5 0
Tilskudsfinansieret forskning 0 0 0 0
Tilskudsfinansierede aktiviteter 0 0 0 0

Bygningsmæssig drift
Ordinær drift 32.046 19 32.027 26.400
Indtægtsdækket virksomhed 8 0 8 0
Tilskudsfinansieret forskning 3 0 3 0
Tilskudsfinansierede aktiviteter 0 0 0 0

Generel ledelse og adm.
Ordinær drift 13.782 247 13.535 12.500
Indtægtsdækket virksomhed 186 0 186 0
Tilskudsfinansieret forskning 1 20 -18 0
Tilskudsfinansierede aktiviteter 92 610 -518 0

Hjælpefunktioner
Ordinær drift 36.389 8.316 28.073 19.700
Indtægtsdækket virksomhed 771 22 749 0
Tilskudsfinansieret forskning 1.467 600 867 0
Tilskudsfinansierede aktiviteter 2.479 -4.616 7.095 0

Udenfor formålene
Ordinær drift 86 0 86 3.400

I alt udgifter 199.029 23.821 175.208 157.900
heraf ordinær drift 187.630 11.338 176.205
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A.. Resultatanalyse af det bevillingsfinansierede område  
 
Ved analysen af det bevillingsfinansierede område har biblioteket valgt at opdele emnet i følgende afsnit: 
 
*Generel ledelse og administration 
*Bygningsmæssig drift 
*Hjælpefunktioner 
*Nationalbiblioteksområdets samlingsopbygning, -bevaring og -formidling  
*Universitetsbiblioteksområdets samlingsopbygning, -bevaring og -formidling 
*Publikumsområdets formidling af nationalbiblioteket og universitetsbiblioteket  
*Kulturaktiviteterne 
*Forskning 
 
Generel ledelse og administration 
 
 
 
“Generel ledelse og administration” omfatter de 
aktiviteter, der knytter sig til ledelse og styring af 
biblioteket, herunder Direktionen, sekretariatsfunkti-
on, resultatanalyse, økonomiforvaltning, personale-
forvaltning, den centrale journalisering, telefonomstil-
ling, administration af arbejdsmiljølov og legatfor-
valtning.  
 

Generel ledelse og administration 
i (1.000 kr.) Tabel 7

1996 1997 1998 1999 Budget
2000

Udgifter - - - 13.781 12.500
Indtægter - - - 0
Netto kr. 13.219 12.656 11.644 13.781
Procent 8,8 8,0      7,0      7,3 7,9

Note: Specifikationen er i faste priser opregnet til 
1999 niveau
Procenten er fra 1996-98 beregnet af nettoudgiften og fra 
1999 beregnet af bruttoudgiften  
 

Bygningsmæssig drift
 
“Bygningsmæssig drift” omfatter de opgaver, der 
knytter sig til de fysiske rammer på institutionen. 
Området omfatter bl.a. husleje, skatter og afgifter, 
indvendig og udvendig vedligeholdelse, rengøring og 
renovation.  
 
Der er ikke fastsat normtal for den bygningsmæssige 
vedligeholdelse. 
 
Det Kongelige Biblioteks bygningsmasse dækker 
over 9 bygninger på i alt ca. 72.290 brutto m2 (inkl. 
kælder). Arealet er fordelt med ca. 29.200 m2 ma-
gasin, ca. 14.600 m2 publikumsarealer, ca. 11.600 
m2 kontorer og ca. 9.000 m2 på øvrige formål (netto 
m2). 
 
I forbruget indgår en række engangsinvesteringer i 
forbindelse med ibrugtagningen af Diamanten. Det 
drejer sig bl.a. om indkøb af inventar til publikums-

områder og af teknisk udstyr til drift af bygningen og 
til brug i sal og mødelokaler. 
 
Bygningsmæssig drift
i (1.000 kr.) Tabel 8

1996 1997 1998 1999 Budget
2000

Udgifter - - - 32.046 26.400
Indtægter - - - 19
Netto kr. 15.752 17.419 19.660 32.027
Procent 10,4 11,0    11,8    17,1 16,7

Note: Specifikationen er i faste priser opregnet til 
1999 niveau
Procenten er fra 1996-98 beregnet af nettoudgiften og fra 
1999 beregnet af bruttoudgiften
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Hjælpefunktioner 
 
 
“Hjælpefunktioner” omfatter de opgaver, som ikke 
entydigt kan henføres til et af de øvrige formål, og 
omfatter bl.a. edb-anskaffelse og -drift, personale-
uddannelse, postbesørgelse og porto, rejseudgifter, 
repræsentation, tjenestevogne, telefonsystem inkl. 
samtaler og trykkerivirksomhed.  
Store engangsinvesteringer i 1999 var køb af et nyt 
bibliotekssystem samt etablering af publikumspc’ere 
for i alt 6,4 mio. kr. Investeringen er finansieret af 
en bevilling fra DEF. 
 

Hjælpefunktioner (i 1.000 kr.) Tabel 9

1996 1997 1998 1999 Budget
2000

Udgifter - - 36.389 19.700
Indtægter - - 8.316
Netto kr. 18.933 18.227 32.085 28.073
Procent 12,5 11,5 19,3 19,4 12,5

Note: Specifikationen er i faste priser opregnet til 
1999 niveau
Procenten er fra 1996-98 beregnet af nettoudgiften og fra 
1999 beregnet af bruttoudgiften

 
 

 
 
Nationalbiblioteksområdet 
 
Nationalbiblioteksområdet omfatter de afdelinger, 
der indsamler, bevarer og formidler Det Kongelige 
Biblioteks nationale samlinger. I tabel 10 ses drifts-
regnskabet for området for årene 1996 - 1999 samt 

budgettet for 2000. Til gennemførelse af nationalbib-
lioteksområdets primære virksomhed er der i 1999 
anvendt 30,3 mio. kr. 

 
 
Driftsregnskab for Nationalbiblioteks- Tabel 10
området i (1.000 kr.)

1996 1997 1998 1999 Budget
2000

Udgifter - - - 30.269 31.546
Indtægter - - - 19
Netto kr. 29.027 30.615 30.648 30.250
Procent 19,2 19,4 18,4 16,1 20,0

Note: Specifikationen er i faste priser opregnet til 
1999 niveau
Procenten er fra 1996-98 beregnet af nettoudgiften og fra 
1999 beregnet af bruttoudgiften  
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Samlingsopbygning - Dokumentbestand Tabel 10a

1996 1997 1998 1999 Budget 2000

Dokumentbestand
Hyldemeter i alt 72.319 74.327 74.781 78.620 78.700
Bestand af bøger og seriepublikationer (fysiske enheder) 2.006.586 2.033.159 1.948.398 1.911.955 1.914.900
Bestand af andre materialetyper (fysiske enheder) 16.926.111 17.059.784 17.235.882 17.235.769 17.335.800
Bestand af løbende papirbårne tidsskrifter (titler) 25.049 25.762 27.258 25.429 25.500
Bestand af elektroniske netpublikationer (værker) 354 809 2.342 3.925 5.425

 
 
Som nationalbibliotek har Det Kongelige Bibliotek 
som opgave at indsamle de mest komplette samlin-
ger inden for sine områder, stille disse til rådighed 
for samtiden samt yde en særlig indsats for bevaring 
af denne del af kulturarven for eftertiden, herunder 
den digitale kulturarv. Samlingsopbygningen er der-
for en helt central aktivitet. 
 
Tabel 10a beskriver samlingernes størrelse inden 
for Nationalbiblioteksområdet, fordelt på hyldeme-
ter, antal bøger og seriepublikationer samt antal 
enheder af andre materialetyper. Endelig opgøres, 
hvor mange løbende tidsskrifttitler Nationalbiblio-
teksområdet administrerer.  
 
Tal for antal hyldemeter udviser en stigning år for 
år. I gennemsnit er stigningen på ca. 1 km pr. år. 
Tallene er ikke fuldt retvisende for den faktiske 
tilvækst, idet der i samme periode er sket betydelige 
omflytninger af samlingerne, som herved at fået 
bedre opbevaringsforhold samtidig med, at optæl-
lingsmåderne er forbedret. 
 
Det ses, at der har været et fald fra 1997 til 1998 i 
antallet af bøger og seriepublikationer. Det skyldes 
at der i forbindelse med omflytninger og nedlæggel-
se af uacceptable magasiner er sket kassation af en 

del dubletter. I 1999 er det samlede tal opgjort til 
17.235.769 enheder. 
 
Tal for antal andre materialetyper omfatter manu-
skripter, musikalier, mikrofilm, billeder, kort og små-
tryk. Tallet er sammensat af meget forskellige ma-
terialetyper, hvor de største er: 10,6 millioner bille-
der (grafiske dokumenter) og 5,6 millioner småtryk. 
Manuskripter udgør 148.646 enheder mens kort 
(kartografiske dokumenter) udgør 268.870 enheder. 
Der er ikke sket kassation af betydning i disse ma-
terialetyper i forbindelse med omflytningerne, men i 
forbindelse med omflytningerne er tal for samlin-
gernes størrelse blevet revideret, hvilket giver sig 
udslag i et næsten uændret tal fra 1998 til 1999 på 
trods af at der har været en tilvækst på over 
100.000 enheder.  
 
I tabellen er endelig opgjort det antal løbende tids-
skrifttitler, som Nationalbiblioteksområdet admini-
strerer. Tallet er faldet fra 27.258 titler i 1998 og 
25.429 titler i 1999, hvilket er udtryk for at der er 
sket en revision af tidsskriftregistranterne. Bestan-
den af elektroniske netpublikationer er i vækst. 
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Samlingsopbygning - Tilvækst i Nationalbiblioteksområdet som helhed Tabel 10b

1996 1997 1998 1999 Budget 2000

Tilvækst
Årets erhvervelser af bøger og seriepublikationer 28.904 24.609 27.891 21.082 22.000
-heraf pligtafleveret - - 18.903 13.326 14.000
Årets afgang af bøger og seriepublikationer - - - 2.794 2.800
Årets erhvervelser af andet materiale (dokumenter) 163.952 128.451 152.084 152.944 153.000
-heraf pligtafleveret - - 111.913 128.083 128.100
Årets afgang af andet materiale (dokumenter) - - - 2.052 2.100
Årets erhvervelser af elektronisk netmateriale - - - 3.523 4.000
-heraf pligtafleveret - - - 3.067 3.500
Årets afgang af elektronisk netmateriale - - - 0 0
Modtagne fysiske enheder ialt i Nationalbiblioteket 192.856 153.060 179.975 174.026 175.000
Bruttoudgift pr. fysisk enhed - - - 99 99

 
 
 
I alt erhvervedes i 1999 21.082 bøger og seriepubli-
kationer samt 152.944 andre materialetyper. Sidst-
nævnte omfatter bl.a. småtryk, kort, billeder, manu-
skripter, noder m.m. 
 
Tal for antal modtagne bøger og seriepublikationer 
har ligget nogenlunde stabilt over årene med 24.609 
enheder i 1997 og 27.891 enheder i 1998. I 1999 er 
tallet faldet til 21.082, hvilket skyldes vanskeligheder 
i forbindelse med overgang til nyt bibliotekssystem. 

Pligtafleveringen omfatter 7.915 bøger (monografi-
er) og 5.411 bind tidsskrifter og aviser, i alt 13.326. 
Udover pligtafleveringen er tallet for 1999 sammen-
sat af bl.a. 3.277 bøger til Kontoret for 
Internationale Publikationer, anskaffelse af 1.523 
bøger til Danske Afdeling (udenlandske bøger om 
Danmark m.m.) samt bøger på orientalske sprog til 
Orientalsk og Judaistisk Afdeling (2.714). 
 

 
 
Samlingsopbygning - Pligtaflevering og omkostninger ved pligtaflevering i Danske Afdeling Tabel 10c

1996 1997 1998 1999 2000
Budget

Administration af pligtleverancer i Danske Afdeling
Antal afleveringspligtige producenter 1.000 1.000 5.300 5.561 5.600
Antal modtagne enheder/leverancer - - 3.549 6.887 7.000
Omkostning pr. leverance inkl. sortering til Statsbiblioteket - - 366 100 100
Erhvervede bøger og omkostninger:
Antal bøger (serietitler ikke medregnet) fys.enh. 12.132 12.406 10.896 7.915 7.900
Omkostning pr. bog (fysisk enhed) 199 191 176 262 176
Antal løbende tidsskriftstitler 7.176 7.533 8.007 8.176 8.500
Omkostning pr. tidskriftstitel 225 215 202 192 200
Antal erhvervede småtryk (fysiske enheder) 104.192 99.407 107.360 118.899 119.000
Pris pr. småtryk - - - 6 6

 
 
Den nye Lov om Pligtaflevering (Lov nr. 423 af 10. 
juni 1997) trådte i kraft 1. januar 1998. Loven har 
medført en betydelig udvidelse af antallet af afleve-

ringspligtige, og den indebar en ny organisation, hvor 
de afleveringspligtige kun skal aflevere et sted. Det 
Kongelige Bibliotek skal modtage to eksemplar af 
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alle trykte udgivelser, hvoraf det ene eksemplar 
videresendes til Statsbiblioteket i Århus. Endelig 
omfatter afleveringspligten som noget helt nyt også 
elektroniske værker, både i form af cd-rom og net-
publikationer på internettet. 
 
Det fremgår af Tabel 10c, at administrationen af 
pligtafleveringen er kommet ind i en god gænge. 
Resultatet af en informationskampagne, som blev 
tilrettelagt i samarbejde med Statens Information, 
Kulturministeriet og Statsbiblioteket, har vist sig i 
1999, hvor der fra 5.561 afleveringspligtige produ-
center blev modtaget 6.887 afleveringer. En afleve-
ring kan bestå af alt fra en lille pakke til en hel eu-
ropalle. I det første år, hvor der blev brugt meget tid 
på informationskampagnen over for de afleverings-
pligtige, var prisen pr. modtaget leverance 366 kr. I 
1999 var prisen pr. leverance faldet til 100 kr.  

 
Der har i forbindelse med den nye pligtafleverings-
lov været nogle indkøringsproblemer, som nu er 
under løsning.  
 
Vanskelighederne i forbindelse med indførelsen af 
det nye bibliotekssystem ses tydeligt i omkostningen 
pr. indgået bog via pligtaflevering. I 1998 var prisen 
pr. bog 176 kr. hvor den i 1999 er steget til 262 kr. 
Årsagen hertil, er at det i næsten et halvt år ikke var 
muligt for pligtafleveringsfunktionerne at genbruge 
nationalbibliografiske data, produceret af Dansk 
BiblioteksCenter, p.g.a. indkøringsproblemer med 
det nye bibliotekssystem. 
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Det Kongelige Bibliotek har fra første færd satset 
på at erhverve værker på de nye elektroniske me-
dier. Tallet for den samlede bestand var i 1996 354 
titler. I 1999 er tallet steget til 3.925 titler. Den 
store stigning skyldes den nye lov om pligtafleve-
ring, hvorefter værker udgivet på nettet skal an-
meldes til biblioteket. Herefter sørger biblioteket 
for at nedtage en kopi af værket. Også andre typer 
af elektroniske værker erhverves fx. cd-rom. Tal-
lene fra 1996 og 1999 er ikke fuldt sammenligneli-
ge, da opgørelsesmetoden er blevet revideret. 
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Samlingsbevaring i Nationalbiblioteksområdet Tabel 10 e

1996 1997 1998 1999 Budget 2000

Antal behandlede enheder (bøger og kapsler) 8.109 8.431 8.465 13.263 13.300
Antal bind indbundet hos eksterne bogbindere 19.703 17.018 15.241 6.692 7.500
Pris pr. bind indbundet hos eksterne bogbindere 232 234 235 223 223

Indbundet af Bevaringsafdelingen  139 324 128 127 130
Restaureret af Bevaringsafdelingen     736 5.324 3.578 1.689 1.700

Antal mikrooptagelser foretaget af Fotografisk Atelier 60.317 62.668 44.351 31.225 32.000
Pris pr. mikrofilmoptagelse 3,87 3,79 5,74 3,94 4,00
Antal optagelser til digitalisering 12.920 19.373 29.004 18.371 20.000
Antal sikkerhedskopier (duplikatkopier) - - - 100.553 25.000
Antal reviderede bind 341 65 26 0 0
Bruttoudgifter til bevaring/dokumentbestand i hyldemeter - - - 154 154

Note: I specifikationen er anvendt faste priser opregnet til 1999 niveau.

 
 
Bøger og andre materialer, som erhverves til Natio-
nalbiblioteksområdet bliver indbundet på traditionel 
vis eller opbevaret i forskellige typer for kassetter 
og bindekapsler. Dette er beskrevet i Tabel 10e. 
 
Biblioteket sender desuden bøger til indbinding hos 
eksterne bogbindere. Tallet herfor var 19.703 i 1996 
og kun 6.692 i 1999. Faldet skyldes, at det i 1999 
har været nødvendigt med en hård opbremsning af 
indbindingsaktiviteten på grund af budgetmæssige 
omprioriteringer som følge af ekstra udgifter ved 
færdiggørelsen af byggeriet på Slotsholmen.  
 
Bibliotekets Bevaringsafdelingen tager sig af arbej-
det med bøger, som kræver særlig behandling. Ind-
binding og ombinding udgjorde 139 bind i 1996 og 
127 bind i 1999, hvilket er udtryk for, at næsten al 
indbinding varetages af eksterne bogbindere. Kon-
servering og bogpleje udgjorde 736 bind (eller enhe-
der) i 1996 og 1.689 i 1999. Tallene fra år til år kan 
være vanskelige at sammenligne, da opgavernes 
sværhedsgrad veksler. Der er dog tale om et fald i 
bevaringsindsatsen i årene 1997-1999, fordi en del 
af Bevaringsafdelingens ressourcer har været om-
prioriteret til forberedelse (indbinding og restaure-
ring) af bøger til de nye læsesale i Diamanten. 

 
Fotografisk Atelier har bl.a. ansvaret for sikker-
hedsmikrofilmning af værker i bibliotekets samlin-
ger. Denne sikkerhedsfilmning finansieres i hoved-
sagen af en særlig bevilling fra Kulturministeriet, 
som administreres af Terkelskovbunkerudvalget. 
Tallet for antal optagelser var 60.317 i 1996 og 
31.225 i 1999. Det lave tal i 1999 skal ses i sam-
menhæng med at indsatsen i 1999 har været kon-
centreret om at fremstille 100.553 sikkerhedskopier 
(duplikatkopier) af ældre mikrofilm. Prisen pr. opta-
get enhed er 3,94 kr. 
 
Digitalisering af bibliotekets samlinger har været 
koncentreret om billeder til Den Nationale Billed-
base, men fra 1998 er også andre materialetyper 
inddraget. Biblioteket foretager også optagelser til 
EU-projektet DIEPER . 
 
Biblioteket har som en af sine løbende opgaver at 
foretage revision af samlingerne for at sikre sig mod 
svind og tyverier. I 1999 er der gennemført revisio-
ner i Universitetsbiblioteksområdets samlinger.  
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Universitetsbiblioteksområdet
 
Universitetsbiblioteksområdet omfatter to afdelinger 
- Instituttjenesten og Universitetsbiblioteksafdelin-
gen. Begge afdelinger betjener de teologiske, huma-
nistiske, juridiske og samfundsvidenskabelige 
fakulteter ved Københavns Universitet. 
Instituttjenesten udfører biblioteksmæssig service 
over for de institutter, der er tilknyttet de nævnte 
fakulteter.  

 
Universitetsbiblioteksafdelingens opgave er at fort-
sætte udbygningen af bibliotekets samlinger til brug 
for forskning og undervisning. Afdelingen udvælger, 
bestiller, accessionerer, katalogiserer, klassificerer, 
indbinder og opmagasinerer det erhvervede materia-
le, samt ekspederer i samlingerne og besvarer refe-
rencespørgsmål.

 
De primære brugergrupper omfatter: 
 
Brugergrupper Tabel  11 a

1996 1997 1998 1999 Budget 2000

Årsstuderende 9.110 9.424 10.017 10.281 10.237
Forskeruddannelse, Ph.d. studerende* 109 111 111 368 -
Åben uddannelse 1.004 1.030 1.085 1.038 1.085

* I 1996-98 er Ph.d. studerende omregnet til STÅ. I 1999 er det faktiske antal Ph.d.studerende angivet
 
 
 
 
Driftsregnskab for Universitetsbiblioteks- Tabel 11b
området i (1.000 kr.)

1996 1997 1998 1999 Budget
2000

Udgifter - - - 29.196 26.791
Indtægter - - - 56
Netto kr. 30.116 37.835 32.716 29.140
Procent 19,9 24,0 19,6 15,6 17,0

Note: Specifikationen er i faste priser opregnet til 
1999 niveau
Procenten er fra 1996-99 beregnet af nettoudgiften og 
fra 1999 beregnet af bruttoudgiften

 
 
 

 
 
 
Til gennemførelse af Universitetsbiblioteksområdets 
primære virksomhed er der i 1999 anvendt 29,1 mio. 
kr. Regnskabet for 1999 er mindre end budgetteret. 
Det har været nødvendigt at overføre midler fra Uni-
versitetsområdet til færdiggørelse af Diamanten. I 
2000 er det også nødvendigt at lade materialebevillin-
gen bidrage til dækning af engangsudgifter ved fær-
diggørelse af Diamanten. Læsesale og centre med 
tilhørende håndbogssamlinger i Diamanten udgør en 
væsentlig del af tilbuddene til brugerne fra Køben-
havns Universitetet. 



   21
  

Samlingsopbygning - Dokumentbestand Tabel 11 c

1996 1997 1998 1999 Budget 2000

Dokumentbestand
Hyldemeter i alt 72.433 73.071 74.083 74.505 75.500
Bestand af bøger og seriepublikationer (fysiske enheder) 2.595.636 2.620.991 2.643.003 2.658.108 2.678.100
Bestand af andre materialetyper (fysiske enheder) 75.375 85.567 103.531 107.054 112.000
Bestand af løbende papirbårne tidsskrifter (titler) - - 7.237 7.139 6.800
Bestand af elektroniske netpuplikationer (værker) 49 100 118 4.672 5.500

 
 
Universitetsbiblioteksafdelingens samlinger er opstil-
let 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 
Fiolstræde står den mest aktuelle og relevante 
litteratur for forskere og studerende ved 
Københavns Universitet. De store nye og stærkt 
udvidede publikumstilgængelige håndbogssamlinger i 
Diamantens læsesale og centre (mere end 100.000 
enheder) stammer for størstedelens vedkommende 

stammer for størstedelens vedkommende fra Uni-
versitetsbiblioteksafdelingens samlinger. Andet ma-
teriale omfatter seriepublikationer, mikrofiche, mi-
krofilm og CD-ROM. Som det fremgår af tabellen 
råder biblioteket over en betydelig samling af elek-
troniske tidsskrifter. 
 
 

 
 
Samlingsopbygning - Tilvækst Tabel 11d

1996 1997 1998 1999 Budget 2000

Tilvækst
Årets erhvervelser af bøger og seriepublikationer (fys.enh) 29.159 36.967 28.088 17.809 15.000
Årets afgang af bøger og seriepublikationer (fys.enh.) - - 1.812 1.156 1.000
Årets erhvervelser af andet materiale (fys.enh.) 24.598 15.864 21.092 4.562 4.000
Årets afgang af andet materiale (fys.enh.) - - - 942 100
Årets erhvervelser af elektronisk netmateriale (værker) 49 51 18 4.562 1.500
Årets afgang af elektronisk netmateriale (værker) 0 0 0 8 10
Modtagne fysiske enheder i alt i Universitetsområdet 29.159 36.967 28.088 22.371 19.000
Bruttoudgifter pr. fysisk enhed - - - 864 860

 
 
Indførelsen af nyt bibliotekssystem kombineret med, 
at mange personaleressourcer har været bundet op i 
færdiggørelsen af samlinger af bøger og tidsskrifter 
til åbne hylder i Diamanten, har betydet en nedgang i 
indkøb og registrering af bøger. Desuden har biblio-
tekets generelle budgetvanskeligheder nødvendig-
gjort et indkøbsstop i efteråret 1999. Totalt er der i 
1999 erhvervet i alt 17.809 enheder, heraf stammer 
1.342 enheder fra den resterende del af den ekstra-
ordinære materialebevilling. Også i andet materiale 

ses en stor nedgang fra 1998 til 1999, idet der i 1998 
blev anskaffet særligt meget for den ekstraordinære 
materialebevilling. 1999 er blevet et gennembrudsår 
for netbårne elektroniske værker. Biblioteket indgår i 
samarbejde med et antal forskningsbiblioteker i en 
Licensgruppe. Både anskaffelserne gennem Licens-
gruppen og tilskuddene fra DEF har spillet en bety-
delig rolle i den store fremgang. Tilgængeliggørelsen 
af forskningsinformation via elektroniske medier er 
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vokset stærkt i året og har betydet en væsentlig ud-
videlse for de fagområder, som biblioteket dækker. 

 

 
 
Samlingsopbygning - Omkostninger Tabel 11e

1996 1997 1998 1999 Budget 2000

Erhvervede bøger (serietitler fraregnet), fysiske enh. 16.591 28.004 21.795 11.867 12.000
Indkøbspris pr. udenlandsk bog 327 335 325 373 380
Indkøbspris pr. dansk bog - - 163 184 190
Anskaffelsesomkostninger pr. bind - - 330 347 330
(bøger - danske og udenlandske)
Antal løbende periodica i papirform (titler) 10.639 10.639 10.428 10.335 7.000
Indkøbspris for tidsskrifter 1.941 1.169 1.110 1.200 1.400

Note: I specifikationen er anvendt faste priser opregnet til 1999 niveau.

 
 
Anskaffelsesomkostningerne pr. enhed viser en 
mindre stigning fra 1998 til 1999, der skyldes over-
gang til nyt bibliotekssystem. 

 
 

 
Samlingsbevaring i Universitetsbiblioteket Tabel 11 f

1996 1997 1998 1999 Budget 2000

Antal behandlede enheder (bøger og kapsler) 78 23.856 17.506 16.677 16.000
Antal bind indbundet hos eksterne bogbindere 13.106 6.081 2.848 4.419 800
Pris pr. bind indbundet hos eksterne bogbindere - - - 177 220

Indbundet af Bevaringsafdelingen  29 101 72 503 150
Restaureret af Bevaringsafdelingen     1.312 1.387 1.094 573 150

Antal reviderede bind 18.121 33.630 26.129 24.898 25.000
Bruttoudgifter til bevaring/dokumentbestand 36 30
 i hyldemeter

 
 
Frem til 1997 var det praksis, at alle nyanskaffede 
bøger i Universitetsafdelingen blev indbundet umid-
delbart efter anskaffelsen. Indbindingspolitikken blev 
omlagt i 1997, efter at Bevaringsafdelingens analyse 
af brug og slidtage var nået til den konklusion, at der 
kun var behov for at indbinde de bøger, som i prak-
sis viste sig at blive benyttet meget. Herefter indbin-
des en bog først, når den har været udlånt et fastsat 

antal gange. Bøger, der aldrig opnår at blive udlånt 
det fastsatte antal gange, indbindes ikke. 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. 
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Instituttjenesten Tabel 12 

1996 1997 1998 1999 Budget 2000

Udgift til Instituttjenesten  (brutto) - - - 1.366.268 1.300.000
Antal institutter m.m., som Instituttjenesten betjener 58 55 56 56 56
Antal katalogiseringer for institutbiblioteker ved 22.022 24.197 25.109 20.891 25.000
Københavns Universitet m.m.
Pris pr. katalogisering 72 63 61 65 60

Note: I specifikationen er anvendt faste priser opregnet til 1999 niveau  
 
 
Instituttjenesten har haft en nedgang i produktionen i 
1999. Dels har indførelse af det nye bibliotekssy-
stem Aleph betydet en mindre produktivitet, dels har 
afdelingen været ramt af en stor personaleudskift-

ning i løbet af året. Prisen pr. katalogisering er af 
den grund steget til 65 kr. i 1999 fra 61 kr. i 1998. 
 
 

 
Formidlingsvirksomheden 
 
Formidlingsopgaverne i forbindelse med de biblio-
teksmæssige ydelser er samlet under Publikumsom-
rådet med Udlånsafdelingen og Informations- og 
Dokumentationsafdelingen. Disse afdelinger samar-
bejder med samlingsafdelingerne, som har ansvaret 

for dokumentfremtagelsen (bogekspedition) og de 
specialiserede informations- og dokumentationsydel-
ser. I dette afsnit redegøres for bibliotekets fælles 
tjenester.  

 

 
 
Antallet af indbindinger hos eksterne bogbindere 
udviser en stigning i 1999 i forhold til 1998 på grund 
af den ekstraordinære indsats i forbindelse med 
færdiggørelsen af håndbogssamlingerne til de åbne 
hylder i Diamanten. 
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Driftsregnskab for publikumsbetjening Tabel 13
i (1.000 kr.)

1996 1997 1998 1999 Budget
2000

Udgifter - - - 14.997 15.807
Indtægter - - - 1.100 1.123
Netto kr. 13.793 16.135 14.605 13.897 14.684
Procent 9,1 10,2 8,8 8,0 10,0

Note: Specifikationen er i faste priser opregnet til 
1999 niveau
Procenten er fra 1996-98 beregnet af nettoudgiften og fra 
1999 beregnet af bruttoudgiften

 
 
 
Åbningsflade Ultimo år Tabel 13 a

1996 1997 1998 1999 Budget 2000

Ugentlig åbningstid på betjeningsstedet, Slotsholmen:
- Læsesal Vest (Forskerlæsesal) 0 0 0 64 64
- Udlån og vejledning 0 0 0 49 49
- Læsesal Øst (Avis- og tidsskrifter) 0 0 0 37 37
- Center for Internationale Studier 0 0 0 0 35
- Center for Kort og Billeder 0 0 0 35 35
- Center for Manuskripter og Boghistorie 0 0 0 35 35
- Center for Musik og Teater 0 0 0 35 35
- Center for Orientalia og Judaica 0 0 0 35 35
Ugentlig åbningstid på betjeningsstedet, Amager 31 38 48 45 45
Ugentlig åbningstid på betjeningsstedet, Fiolstræde 28 35 45 45 45

Ugentlig åbningstid for onlinekatalog REX 155 155 155 159 159

Samlinger tilgængelig på åbne hylder (hyldemeter) 5.535 8.471 9.083 14.287 14.300
Antal pc-arbejdspladser til publikums rådighed 36 93 93 252 260
Antal læsepladser til publikums rådighed 80 211 211 771 771

 
 
I september 1999 genåbnede biblioteket på Slots-
holmen i Den sorte Diamant efter flere års ombyg-
ning. I forbindelse med åbningen af Slotsholmen 
gennemførtes i sit fulde omfang de åbningstider, 
som er fastlagt i resultatkontrakten med Kulturmini-
steriet, hvilket fremgår af Tabel 13a. Den Sorte 
Diamant er åben mandag - lørdag 8 - 23, hvilket er 
90 timer om ugen. 
 

Bibliotekets onlinekatalog REX er åben 159 timer 
ud af ugens 168 timer. Det betyder, at der er online-
adgang til REX det meste af døgnet med mulighed 
for søgning og bogbestilling. REX har kun været 
lukket natten mellem lørdag og søndag.  
 
Tal for samlinger på åbne hylder (håndbogssamlin-
ger og udlånssamlinger) afspejler de omskiftelige 
forhold i bygge- og lukkeperioden. I 1996 var tallet 
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5.535 hyldemeter, hvilket dækker over, at det i 1996 
alene var udlånssamlingen på Amager, der var til-
gængelig på åbne hylder. I 1997 åbnedes det nyind-
rettede Fakultetsbibliotek for samfundsvidenskaber 
og jura i Fiolstræde, hvilket ses i stigningen til 8.471 
hyldemeter i 1997 (Amager + Fiolstræde). I 1999 er 
biblioteket på Slotsholmen genåbnet, hvorved det 
samlede antal bind på åbne hylder på Amager, Fiol-
stræde og Slotsholmen tilsammen udgør 14.287 
hyldemeter. 
 
Tal for pc-arbejdspladser illustrerer bibliotekets 
satsning på elektronisk adgang til samlinger og kata-
loger. Tallet 47 pc’er i 1996 dækker alene Amager. 
Der sker så en stigning med genåbningen af Fiol-

stræde i 1997 og i 1999 en ny stigning som følge af 
genåbningen af Slotsholmen. I alt 252 pc’er er til 
publikums rådighed på Amager, Fiolstræde og 
Slotsholmen tilsammen. 
 
Læsepladser er arbejdsborde, som stilles til rådighed 
for lånerne til studie- eller forskningsbrug. Tal for 
antal læsepladser viser, at der ved genåbningen af 
Fiolstræde skete en stigning fra 80 læsepladser i 
1996 til 211 pladser i 1997. Med genåbningen af 
Slotsholmen er der sket en markant stigning i antal 
læsepladser, så der nu er  771 læsepladser på Ama-
ger, Fiolstræde og Slotsholmen tilsammen. 
 

 
Publikumsbenyttelse Tabel 13 b

1996 1997 1998 1999 Budget 2000

Antal indskrevne lånere 53.585 58.915 64.900 72.646 78.000
Antal besøgende på betjeningsstederne 387.797 363.202 441.364 651.722 1.230.000

Antal henvendelser og forespørgsler 90.736 81.725 84.332 102.529 105.000
Antal kursister i brugerundervisningen 2.262 1.558 1.927 2.175 2.000
Antal besøg på www - - - 963.005 1.200.000

Samlet antal udlån i alt 534.337 501.198 506.409 518.573 560.000
-heraf interurbane 48.137 46.732 49.766 35.354 40.000
-heraf til brug på læsesale 111.295 92.019 89.698 85.120 90.000
-heraf elektroniske udlån - - 2.287 6.520 10.000
Udgift pr. udlån 49 51 51 46 45
Udlån pr. åbningstime 181 137 109 97 81

Note: I specifikationen er anvendt faste priser opregnet til 1999 niveau  
 
Antal indskrevne lånere er steget fra 53.585 i 1996 
til 72.646 i 1999. Tallene er ikke udtryk for, at antal-
let af lånere, som har benyttet biblioteket er steget 
tilsvarende. Stigningen skyldes, at det ikke har væ-
ret muligt at udvikle en procedure for samkørsel af 
slettede lånere med CPR-registeret.  
 
Antal besøgende på betjeningssteder afspejler, at 
dele af biblioteket har været lukket i perioden. Antal 
besøgende i 1996 var 387.797. Det samlede antal 
besøgende er steget fra 441.364 i 1998 til 651.722 i 
1999, hvilket afspejler genåbningen af biblioteket på 
Slotsholmen, men også de andre to betjeningssteder 
har store besøgstal.  

 
Betjeningsstedet i Fiolstræde, som er samfundsvi-
denskabeligt og juridisk fakultetsbibliotek, benyttes i 
stigende omfang. Antal besøgende til Fiolstræde har 
været stigning siden genåbningen og rundede i 1999 
for første gang 100.000 besøgende (i alt 101.295). 
 
Besøgstallet for Amager, der er fakultetsbibliotek 
for humaniora, har i 1999 haft særlig opmærksom-
hed, hvad angår planlægning, idet ingen kunne vide, 
om genåbningen af Slotsholmen ville medføre et 
stort fald i antal besøgende. Tal for antal besøgende 
på Amager er kun faldet fra 348.296 i 1998 til 
332.341 i 1999, hvilket er udtryk for, at betjenings-
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stedet på Amager har skabt sig en solid position 
som hovedsted for universitetsbiblioteksbetjeningen 
af de fag, som hører til på Københavns Universitet 
Amager. 
 
I 1997 og 1998, hvor biblioteket var præget af luk-
ninger, lå udlånet på henholdsvis 501.198 og 
506.409 bind. Efter åbningen af Slotsholmen er der 
atter sket en stigning i udlånet til 518.573, men 1999 
har været et meget atypisk år. Først var udlånet 
lukket i flere uger i februar - marts måned i forbin-

delse med overgang til nyt bibliotekssystem, og se-
nere var bibliotekets hovedlæsesal lukket i forbin-
delse med flytning fra Amager til Slotsholmen. 
 
Prisen pr. udlån er faldet fra 51 kr. i 1998 til 46 kr. i 
1999, hvilket hænger sammen med bedre ekspediti-
onsforhold i takt med, at samlingerne er kommet på 
plads efter de store omflytninger. Pris pr. udlån 
forventes at falde yderligere i 2000. 
 

 
 
 
Katalogisering og Retrokonvertering af  kataloger Tabel  14

1996 1997 1998 1 9 9 9 Budget  2000

Katalogisering
Bestand af  KB's  kata logposter  i  REX
- Nationalbiblioteket - 800.531 913.577 945.403 980.000
- Universitetsbiblioteket - 1.077.818 1.137.059 1 .167 .266 1.200.000
- Andre poster 574.401 647.413 537.570 520.000
Bestand af katalogposter ial t 2 .142.564 2.452.750 2.698.049 2 .650 .239 2.700.000
Tilvækst  i  KB's  katalogposter  i  REX
- Nationalbiblioteket - - 113 .046 31.826 32.000
- Universitetsbiblioteket - - 59 .251 30.207 30.000
Bestand matr. ,  der ikke skal katalogiseres (hm.)
- Nationalbiblioteket 4 .977 5 .107 5.222 5.347 5.500
- Universitetsbiblioteket 0 0 0 0 0
Tilvækst materiale,  der ikke skal katalogiseres (hm)
- Nationalbiblioteket - - 112 118 125
- Universitetsbiblioteket - - 0 0 0

Retrokonverter ing 
Nationalbiblioteket 84.227 115.028 34.934 238 240.000
Universitetsbiblioteket 20.913 28.605 86.969 729 80.000
Retrokonvertering for Københavns Universi tet 29 .784 41.924 14.223 8.323 10.000
Antal  retrokonverterede og færdiggjorte poster i  REX 134.924 185.557 136.126 9.290 330.000

Pukler
Fysiske enheder i  al t 51 .000 51.000 51.000 44.000 43.500

 
 
 
Tabel 14 opgør den del af formidlingsvirksomheden, 
som drejer sig om tilgængeliggørelse af samlingerne 
via bibliotekets kataloger. Det samlede antal kata-
logposter i REX var ultimo 1999 2.650.239, hvilket 
er et lille fald i forhold til 1998. Faldet skyldes bl.a. 
oprydning i en række dobbeltposter i forbindelse 
med, at basen er blevet konverteret i det nye biblio-
tekssystem Aleph. 
 

Retrokonverteringen af ældre kataloger er fortsat i 
1999. På grund af overgangen til det nye biblioteks-
system, Aleph, har det kun været muligt at oplægge 
en meget lille del af de færdigbearbejdede poster i 
REX. Der er derfor et fald i antal færdiggjorte po-
ster fra 136.126 i 1998 til 9.290 i 1999. Det forven-
tes, at der i 2000 kan indlægges et betydeligt større 
antal retrokonverterede poster i REX. 
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I Resultatkontrakten er det formuleret som et mål, 
at katalogiseringen af materialer skal gennemføres 
løbende og hurtigt, og at der i registreringsperioden 
ikke må opbygges (nye) pukler inden for pligtafleve-
ringen. Målet om ikke at opbygge nye pukler under-
støttes af, at der årligt udarbejdes en “pukkelopgø-
relse”. Det ses, at puklen ultimo 1999 er opgjort til 
44.000 enheder, bestående af 32.000 enheder, som 
hidrører fra en pukkel af pligtafleverede monografi-
er, som blev opbygget i 1980’erne, samt af 12.000 
enheder i Musikafdelingen, som består af uregistre-
rede musiksmåtryk, danicamanuskripter samt mate-
riale i Dramatisk Bibliotek. Der er sket et fald i 
puklens størrelse fra 1998 til 1999. Det skyldes, at 
størrelsen af puklen af det pligtafleverede materiale 
er blevet opgjort på ny i forbindelse med nyopstil-
ling. Puklen er opstillet således, at det er muligt at 

udtage bøger på basis af konkrete lånerbestillinger. 
Når en låner rekvirerer en bog fra puklen, udtages 
bogen af puklen, og den registreres inden udlånet. 
Puklen er blevet optalt igen i 1999. Optællingen 
viste, at puklen er faldet med 20% fra 39.000 til 
32.000 enheder. Endelig  er der i forbindelse med 
overgangen til det nye REX-system sket nogle op-
hobninger i pligtafleveringsfunktionerne. Der skal 
gøres en særlig indsats for at få disse nedbragt i 
løbet af 2000. Disse ophobninger indgår ikke i de 
44.000 enheder. 
 
Der vil i løbet af 2000 blive udarbejdet en samlet 
strategi for bibliotekets pukkelproblemer med hen-
blik på, at puklerne kan udryddes. 
 

 
Kulturaktiviteterne 
 
Med udgangspunkt i opgaverne som nationalbiblio-
tek gennemfører Det Kongelige Bibliotek i eget regi 
og i samarbejde med andre nationale og internatio-
nale kulturinstitutioner et kulturformidlende arbejde. 
 
I 1999 oprettede biblioteket en Kulturafdeling orga-
niseret i en bevillingsfinansieret og en indtægtsfinan-
sieret del. Primæropgaverne omfatter bl.a. udstil-

lings- og publikationsvirksomhed, formidling af bibli-
otekets almene kulturtilbud og musikaktiviteter. 
Hertil kommer besøg og omvisninger, drift af kul-
turklub samt drift og udlejning af koncertsal samt 
møde- og konferencerum. Omkostningen ved drift 
af Kulturafdelingen beløb sig i 1999 til 7,4 mio. kr. 
 
 

 
 
Driftsregnskab for kulturaktiviteter Tabel 15
i (1.000 kr.)

1996 1997 1998 1999 Budget
2000

Udgifter - - - 9.227 8.425
Indtægter - - - 1.815 4.143
Netto kr. 6.752 5.312 4.361 7.412 4.282
Procent 4,5 3,4 2,6 4,9 5,3

Note: Specifikationen er i faste priser opregnet til 
1999 niveau
Procenten er fra 1996-98 beregnet af nettoudgiften og fra
1999 beregnet af bruttoudgiften
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Aktiviteter Tabel 15 a

1996 1997 1998 1999 Budget 2000

Udstillinger
Antal hovedudstillinger 3 6 1 3 4
Antal udlejede vandreudstillinger 24 37 15 35 35

Omvisninger
Antal omvisninger arr. af  Kulturafdelingen - - - 397 850

KB's egne arrangementer
Antal koncerter - - - 4 50
Antal foredrag, film mv. - - - 3 20

Udlejning
Antal udlejning Dronningesalen - - - 60 180
Antal udlejning Blixen - - - 53 150

Antal besøgende i Diamanten - - - 222.084 800.000

Tallene fra 1999 dækker perioden 15. september 1999 - 31. December 1999. I alt 92 åbningsdage  
 
Udstillinger 
Efter bibliotekets genåbning for publikum den 15. 
september 1999 vises igen egenproducerede udstil-
linger i egne lokaler. To store hovedudstillinger, 
hvoraf den ene vistes på Moesgård Museum i for-
året 1999, samt 9 mindre aktualitetsudstillinger blev 
det til. Aktualitetsudstillingerne blev vist i to nye 
montrer ved indgangen til Dronningesalen. Hertil 
kommer den årlige bogmesse i Forum, hvor bibliote-
ket havde egen stand. 
 
Der blev gennemført 3 offentlige omvisninger i 
udstillinger. 
 
Vandreudstillinger 
Produktionen af vandreudstillinger er genoptaget. I 
1999 produceredes én vandreudstilling, på grundlag 
af en særudstilling, i tre eksemplarer. Denne samt 
bibliotekets tidligere producerede vandreudstillinger 
vistes i alt 35 gange i løbet af 1999 på biblioteker, 
højskoler, gymnasier m.v.   
 
Koncerter 
Det Kongelige Bibliotek råder efter åbningen i sep-
tember over en multifunktionel sal (Dronningesa-

len), der bl.a. kan fungere som koncertsal  med op 
til 600 pladser. 
Salen benyttes både af biblioteket, der selv produce-
rer musikarrangementer, og til eksterne brugere, der 
lejer salen.  
 
Foredrag 
I Dronningesalen og i det største af mødelokalerne 
er der afholdt 5 egenproducerede kulturarrange-
menter - foredragsserier ved bibliotekets egne med-
arbejdere samt filmforevisning i forbindelse med 
anden virksomhed, f.eks. udstillinger.  
 
Omvisninger 
For første gang i en årrække kunne der afholdes 
omvisninger i bygningskomplekset på Slotsholmen. 
Antallet af omvisninger - mod betaling - var i 1999 
på 397. Hertil skal lægges et ganske stort antal gra-
tis omvisninger i forbindelse med åbningsugen i 
september.  
 
Udlejning 
Udlejning af Dronningesal og mødelokaler er en ny, 
indtægtsfinansieret aktivitet. I 1999 blev Dronninge-
salen udlejet i alt 60 gange og det største af de fire 
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mødelokaler, kaldet Blixen, blev udlejet i alt 53 gan-
ge. 
 
 
Besøgende i Diamanten 
I alt besøgte 222.084 personer Slotsholmen. Af 
disse var 218.012 også oppe i selve biblioteket, hvor 

bl.a. Per Kirkebys store loftsudsmykning hænger. 
Det har ikke været muligt at udskille besøgene med 
biblioteksformål fra de turistprægede besøg, men 
sidstnævnte er klart i overtal. 
 

 
 
Forskning
 
Det Kongelige Bibliotek er en forskningsinstitution, 
der driver forskning både inden for rammerne af 
driftsbevillingen og gennem tilskud modtaget fra 
eksterne kilder. Bibliotekets forskning koordineres af 

Forskningsafdelingen. Bibliotekets samlede omkost-
ninger fra driftsbevillingen til forskning udgør i 1999 
2,25 mio. kr. Hertil kommer en tilskudsfinansieret 
forskningsvirksomhed med afholdte udgifter på 5,7 
mio. kr. 

 
Driftsregnskab for forskning Tabel 16
i (1.000 kr.)

1996 1997 1998 1999 Budget
2000

Udgifter 2.679 2.588 2.452 2.251 2.200
Indtægter 0 0 0 0 0
Netto kr. 2.679 2.588 2.452 2.251 2.200
Procent 1,8 1,6 1,5 1,2 1,4

Note: Specifikationen er i faste priser opregnet til 
1999 niveau
Procenten er beregnet af bruttoudgiften

 
 
 
Kapacitet Tabel 16 a

1996 1997 1998 1999 Budget 2000

Antal medarbejdere til forskning (incl. CNU m.m.) 33 28 21 17 17
Antal årsværk til forskning (incl. CNU m.m.) 13,1 11 8,4 4,8 5
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B. Årets regnskab fordelt på 3 hovedområder 
 
I forbindelse med indgåelse af resultatkontrakten for 
bibliotekets virksomhed i perioden 1998 - 2001 blev 
det aftalt, at biblioteket for hvert af årene skal opde-
le sit bevillingsfinansierede område således, at det 
fremgår, hvor stor en del af den bevillingsfinansiere-
de aktivitet, der vedrører bibliotekets hovedopgaver 
som henholdsvis Nationalbibliotek, Universitetsbiblio-
tek og Forskningsinstitution. Udgifterne opdeles in-
den for hver hovedopgave i:  
 
1.  primære omkostninger (svarende til samlingsop-

bygning, samlingsbevaring, formidling, biblioteks-
teknisk service og forskning),  

2.  sekundære permanente omkostninger (svarende 
til generel ledelse og administration, bygningsdrift 
og hjælpefunktioner) og  

3.  sekundære midlertidige omkostninger (som for-
trinsvis vedrører aktiviteter i relation til bygning 
og idriftsætning af de nye bygningsmæssige 
rammer).  

 
Denne budgetmæssige og regnskabsmæssige trede-
ling af bibliotekets bevillingsfinansierede virksomhed 
har blandt andet til formål ved budgetlægningen at 

sikre og ved regnskabsaflæggelsen at godtgøre, at 
bibliotekets omkostninger i forbindelse med vareta-
gelsen af universitetsbiblioteksopgaven svarer til det 
niveau, som er fastlagt i Kulturministeriets budget-
model for drift af universitetsbiblioteksopgaven ved 
ministeriets universitetsbiblioteker. 
 
I tabel 17 er bibliotekets bevillingsfinansierede netto-
regnskab 1999 opstillet i overensstemmelse med den 
med Kulturministeriet aftalte opdeling. 
 
Princippet i fordelingen af omkostningerne er, at de 
primære omkostninger fordeles konkret mellem ho-
vedopgaverne efter den model, som er aftalt med 
Kulturministeriet ved kontraktforhandlingen. De 
sekundære permanente og midlertidige omkostninger 
fordeles forholdsmæssigt mellem Nationalbibliotek, 
Universitetsbibliotek og Forskningsinstitution ud fra 
den procentvise fordelingsnøgle, som fordelingen af 
de primære omkostninger udviser. Fordelingsnøglen 
er i 1999 57 % til Nationalbibliotek, 40 % til Univer-
sitetsbibliotek og 3 % til Forskningsinstitution. 
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Bevillingsfinansieret tredelt regnskab fordelt på hovedområder (i 1.000 kr) Tabel 17

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

Primære omkostninger 54.976 57 38.133 40 3.264 3 96.373
Nationalbiblioteksområdet 29.538 0 713 30.250
Universitetsbiblioteksområdet 0 28.572 568 29.140
Forskning 0 0 1.725 1.725
Udlån 2.179 3.601 0 5.780
Information- og dokumention 4.480 3.380 258 8.117
Bevaringsområdet 3.453 951 0 4.404
Visitationsvagter 6.109 0 0 6.109
IT-WEB afdeling 1.629 1.629 0 3.258
Dr. håndbibliotek 80 0 0 80
Kulturområdet 7.508 0 0 7.508

Sekundære perm. omkostn. 36.594 57 25.383 40 2.173 3 64.150
Administration 10.407 7.219 618 18.244
Driftsafdelingen 5.389 3.738 320 9.447
Bygningsdrift 13.213 9.165 784 23.162
IT-området 7.584 5.261 450 13.296

Sekundære midlert. omkostn. 8.996 57 6.240 40 534 3 15.770
Bevaringsprojekter 237 165 14 416
Magasin- og lokaleprojekter 65 45 4 114
BYPS og projekter 8.644 5.996 513 15.154
Reserve øvrig drift 50 34 3 87
Reserve materiale 0 0 0 0

I alt nettoudgifter 100.566 69.755 5.970 176.292

Note:  I specifikationen er anvendt løbende priser ekskl. moms. Der redegøres for ordinær drift incl. beskæftigelsesordninger
Fordelingsprocenterne er afrundede.

 
 
 
 
 
Indtægter vedr. ordinær drift (1.000 kr.) Tabel 17 a

Nationalbiblioteksområdet 19,1
Universitetsbiblioteksområdet 67,3
Publikumsområdet 1.099,8
Kulturaktiviteter 1.814,6
Ekstraordinære indtægter 8.337,3

I alt indtægter 11.338,1
Note: I specifikationen er anvendt løbende priser ekskl. moms.  
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Kulturministeriets budgetmodel for Universitetsbiblioteksområdet (i 1.000 kr.) Tabel 18

Driftsbevilling

Universitetsbiblioteket i alt 69.755
Universitetsbibliotekets andel af bygningsdrift -9.165
Universitetsbibliotekets ekstraordinære materiale anskaffelse -1.280
Universitetsbiblioteketsandel af ekstraordinære IT-anskaffelser -3.139
Universitetsbibliotekets andel af sekundære midlertidige omkostninger -6.240

Universitetsbiblioteket nettoudgifter 49.932
Kulturministeriets budgetmodel i 1999 niveau 55.181

Mindreforbrug i forhold til budgetmodel -5.249

Note: I specifikationen er anvendt løbende priser ekskl. moms.  
 
Opgørelsen i tabel 18 viser, at biblioteket i 1999 har 
anvendt 5,2 mio. kr. mindre på Universitetsbibliote-
ket end forventeligt i henhold til budgetmodellen. 
Mindreforbruget opstår som en kombination af, at 
der som led i tilpasningen af institutionens økonomi i 
efteråret 1999 er gennemført en besparelse på Uni-
versitetsbibliotekets materialeanskaffelseskonto på 
1,4 mio. kr., og af, at de sekundære permanente 
omkostninger har været lavere end forudsat i bud-

getmodellen. Dette er i overensstemmelse med, at 
biblioteket i resultatkontrakten har hjemmel til i 1999 
at anvende den del af bevillingen, som ikke medgår 
til den permanente drift, til dækning af klargørings-
aktiviteter og til dækning af ekstraordinære omkost-
ninger forårsaget af byggeprojekterne.  
 
 

 
C. Indtægtsdækket virksomhed 
 
Området omfatter Fotografisk Atelier, salg af foto-
grafiske ydelser, herunder Kort- og Billedafdelingens 

salg af Sylvest Jensens luftfotografier, bevarings- 
og konserveringsydelser m.v. 
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Omkostningsbaseret resultatopgørelse 
Indtægtsdækket virksomhed (i 1.000 kr.) Tabel 19

Driftsbevilling 1996 1997 1998 1999 Budget 2000

Indtægter 2.125 1.131 1.632 1.765        1.800
Direkte omkostninger 1.681 1.486 1.316 1.184        1.300

Driftsresultat før
indirekte omkostninger 444 -355 315 581           500

Indirekte omkostninger 313 201 201 193           200

Driftsresultat før 
afskrivning og forrentning 131 -556 115 389           300

Afskrivning   0 0 0 0 0
Forrentning 6,5 % 0 0 0 0 0

Årets nettoresultat 131 -556 115 389           300

Note: I specifikationen er anvendt faste priser ekskl. moms opregnet til 1999 niveau.  
 
Tabellen viser resultatet for den indtægtsdækkede 
virksomhed, såfremt der var betalt for husleje og 
lignende udgifter. Disse udgifter er medregnet som 
indirekte omkostninger.  
 
Det anvendte princip for beregning af indirekte om-
kostninger (fællesudgifter) er en kombination af 
lokale-/administrationsudgifter, lønudgifter i 

kale-/administrationsudgifter, lønudgifter i tilknytning 
til produktionen og Det Kongelige Biblioteks ordinæ-
re lønudgifter. Afskrivningerne indgår ligeledes i 
beregningen af de indirekte omkostninger. 
 

 
 
Udgiftsbaseret  resultatopgørelse (1.000 kr.)
Indtægtsdækket virksomhed Tabel 20

Indtægter 1.765
-   udgifter (ekskl. anvendelse af overskud) 1.184

Årets driftsresultat 581
-  forbrug af overskud fra tidligere år 717

Årets resultat
(efter fradrag af forbrug af overskud) -136

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

Driftssituationen (1.000 kr.)
Indtægtsdækket virksomhed Tabel 22

Årets resultat 1997 -323
Årets resultat 1998 342
Årets resultat 1999 -136

Virksomhedens driftssituation -118

Note: I specifikationen er anvendt faste priser ekskl. moms.
opregnet til 1999 niveau
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Akkumuleret resultatopgørelse (1.000 kr.)
Indtægtsdækket virksomhed Tabel 21

Årets resultat 1999 -136
+ akkumuleret resultat ultimo 1998
- overskud overført til KB 1.099                      

Akkumuleret resultat ultimo 1999 964                         

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

 
 

 
I de ovenstående 3 tabeller vises: 
 
Årets resultat (tabel 20), der udviser et merfor-
brug på 136.000 kr., hvilket skyldes indkøb af pro-
duktionsmidler. 
 
Akkumuleret resultatopgørelse (tabel 21), der 
viser, at biblioteket på trods af den delvise lukning i 
byggeperioden frem til 15. september 1999 har et 
positivt akkumuleret resultat. 

 
Driftssituationen (tabel 22), der viser, at udvik-
lingen af den indtægtsdækkede virksomhed stort set 
balancerer. Biblioteket afvikler pr. 1.1. 2000 en 
undervisningsaktivitet under IV, som i sig selv bi-
drager til, at virksomhedens samlede resultat for 
1999 er - 118.000 kr. Biblioteket forventer, at den 
samlede virksomhed fra 2000 vil udvise et positivt 
resultat. 

 
D. Tilskudsfinansieret forskning 
 
Det Kongelige Bibliotek har fået tilskud til forskning 
fra en række såvel statslige som private fonde.  
De største samlede tilskud er modtaget til Carl Nie l-
sen projektet, rådgivning til Nationalbiblioteket i Bhu-

tan, udgivelser og forskningsvirksomhed. De afhold-
te udgifter vedrører dels disse projekter, dels projek-
ter fra tidligere år, som er under færdiggørelse. 
 

 
Akkumuleret resultat Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (i 1.000 kr.) Tabel 23

Driftsbevilling 1996 1997 1998 1999 Budget 2000

Uforbrugte forskningsmidler fra tidligere år 0 1) 577 684 953           1.585
Årets modtagne indtægter 5.005 3.875 4.699 6.296        3.800
Årets udgifter 4.428 3.768 4.430 5.664        4.800

At overføre til senere år 577 684 953 1.585        585

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

 1. ad 1996
De ikke-statslige aktiver er nedskrevet til 0 kr. i 1996, idet de ikke-statslige aktiver er blevet placeret til forrentning i Unibank, 
og disse midler indgår således ikke i statens status.
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Ved årsafslutningen er der en opsparing på 1,59 mio. 
kr. Denne opsparing skal anvendes i de følgende år 
til af afslutte de projekter, som beløbene er givet til. 

 

 
Finansieringskilder 
Tilskudsfinansieret
forskningsvirksomhed Tabel 24

(1.000 kr.) Regnskab

Statslige fonds- og programmidler 5.053
EU og andre internat. tilskudsgivere 0
Øvrige tilskudsgivere 1.242

I alt 6.296

Note: I specifikationen er anvendt løbende priser 
ekskl. moms.  
 
 
 
E. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 
 
Det Kongelige Bibliotek har fået tilskud til andre 
tilskudsfinansierede aktiviteter fra en række såvel 
statslige som private fonde. De største tilskud er i 
1999 modtaget til følgende aktiviteter: 
• Indkøb af fotografiske værker til Det Nationale 

Fotomuseum. 
• Fremstilling af vægtæpper til Dronningesalen. 

• Digitaliseringsprojekter 
• Sekretariatet for Middelalder 99. 
 
De afholdte udgifter vedrører dels disse projekter, 
dels projekter fra tidligere år, som er under færdig-
gørelse. 
 

Akkumuleret resultat Tilskudsfinansierede aktiviteter (i 1.000 kr.) Tabel 25

Driftsbevilling 1996 1997 1998 1999 Budget 2000

Uforbrugte tilskudsmidler fra tidligere år 0 1) 89 475 489              1.077
Årets modtagne indtægter 2.228 1.346 965 4.422           2.000
Årets udgifter 2.139 960 951 3.834           2.500

At overføre til senere år 89 475 489 1.077 577

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

1. ad 1996
De ikke-statslige aktiver er nedskrevet til 0 kr. i 1996, idet de ikke-statslige aktiver er blevet placeret til forrentning i Unibank, og disse
midler indgår således ikke i statens status.  
 
 

 
Det Kongelige Bibliotek har i 1999 modtaget 6,3 mio. 
kr. til tilskud til forskningsprojekter, hvilket er 1,6 mio. 
kr. mere end institutionen modtog i 1998. Det er posi-
tivt, at så mange projekter er blevet støttet og dermed 
realiseret. 
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Finansieringskilder (1.000 kr.)
Tilskudsfinansierede aktiviteter Tabel 26

Regnskab

Statslige fonds- og programmidler 2.921
EU og andre internationale indtægter 0
Øvrige tilskudsgivere 1.501

I alt 4.422

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

 
 
 
Det Kongelige Bibliotek har i 1999 modtaget i alt 4,4 
mio. kr. i tilskud til aktiviteterne, hvilket er 3,4 mio. 
kr. mere end i 1998. Det er positivt, at så mange 
projekter er blevet støttet og dermed realiseret. 
 
 

 
______________________ 

 
F. Temaer 
 
Flytninger 1997-1999 
I perioden 1997 til sommeren 1999 har Det Konge-
lige Bibliotek gennemlevet den heftigste flytteaktivi-
tet nogensinde. Over 80 hyldekilometer bøger og 
andre materialer er blevet flyttet ind i nye magasi-
ner eller omrokeret til ny placeringer i de eksiste-
rende magasiner. Henved 350 personer har skiftet 
kontor, langt de fleste til nye eller renoverede konto-
rer. 
I alt er der anvendt 9,4 millioner kr. i perioden 1997 
- 99 på magasin- og kontorflytninger og andre be-
slægtede udgifter. 
I foråret 1997 sendtes flytteentreprisen i EU udbud. 
Fire danske flyttefirmaer blev prækvalificerede. I alt 

er der i perioden blevet gennemført 11 udbud på 
større flytninger. I det enkelte udbud vandt det  
firma, som havde det økonomisk mest fordelagtige 
bud.  
I 1997 flyttede næsten 30 hyldekilometer materialer 
og 120 ansatte. I 1998 flyttede henved 40 hyldeki-
lometer. I 1999 var præget af kontorflytninger, hvor 
mere end 200 ansatte holdt flyttedag. Magasinflyt-
ningerne afsluttedes med ca. 10 hyldekilometer. 
I sommeren 1999 havde Det Kongelige Bibliotek 
kun 6 adresser i modsætning til 11 adresser ved 
planlægnings- og byggeperiodens start i 1992. Det 
har betydet en væsentlig forenkling i bibliotekets 
drift. 
 
 

______________________ 
 
 
Ekstraordinær materialebevilling 
I 1996 fik Det Kongelige Bibliotek tildelt en ekstra 
materialebevilling på 13 millioner kroner til etable-
ring og udbygning af de stærkt udvidede håndbogs-
samlinger på åbne hylder for publikum i de nye og 
renoverede bygninger på Slotsholmen. Efter åbnin-
gen af Diamanten kan det konstateres, at denne 
bevilling er blevet brugt efter sit formål og ved af-
slutningen af regnskabsåret 1999 næsten er for-
brugt. 
 

Anvendelsen af bevillingen er sket ud fra et samlet 
koncept og i sammenhæng med udtagning af materi-
aler fra bibliotekets eksisterende samlinger. Ved 
igangsættelsen af projektet var det bestemt, at hyl-
dekapaciteten i Information, Læsesale og Centre, 
skulle udnyttes med 50%, hvilket svarer til ca. 
100.000 bind. Heraf blev de 83.000 udtaget fra de 
eksisterende håndbogssamlinger. De resterende 
17.000 blev indkøbt for ekstrabevillingen. 
 
 

 
_____________________ 
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Bibliotekssystemer og arbejdspladser samt 
netværk  
Det Kongelige Bibliotek har i 1998 modtaget tilskud 
fra DEF til dækning af udgifter forbundet med an-
skaffelse af nyt bibliotekssystem samt tilskud til 
dækning af udgifter forbundet med etablering af nyt 
netværk for i alt 12 mio. kr. I 1999 fik Det Kongelige 
Bibliotek herudover tilskud fra DEF til anskaffelse af 
nye publikums-arbejdspladser mv. til i alt 4.050.000 
kr. Det Kongelige Biblioteks nye netværk samt det 
nye bibliotekssystem blev taget i brug ved indflytnin-
gen i Diamanten i marts 1999. 9,7 mio. kr. af til-
skuddet på de 12 mio. kr. blev anvendt i 1999, mens 
de resterende 2,3 mio. kr. blev anvendt i 1998. De 
4.050.000 kr. blev alle anvendt i 1999 til udbygning 
og forbedring af publikumsfaciliteterne. Det Konge-
lige Bibliotek råder nu over i alt 282 tidssvarende 
publikums pc’ere fordelt mellem Diamanten, Ama-
ger og Fiolstræde. Forbruget i 1999 var således på 
6.350.000 kr. 
 

Projekt Dieper  
Det Kongelige Bibliotek ved Digitaliserings- og We-
bafdelingen deltager i det europæiske projekt: Digiti-
ze European Periodicals (DIEPER). Projektet øn-
sker at sætte standarder på europæisk plan med 
hensyn til digitalisering, opmærkning og tilgængelig-
gørelse af tidsskrifter. Projektet kan ses som en 
parallel til det amerikanske JSTOR projekt. Projektet 
på KB modtog i 1999 455.000 kr. fra midlerne under 
DEF. 
 
DEF-Portalen  
Det Kongelige Bibliotek har haft en central placering 
i DEF-projektet DEF-Portalen, der har til formål at 
etablere en samlet adgang over weben til alle forsk-
ningsbibliotekernes webbaserede ressourcer og har i 
den forbindelse i 1999 været vært for redaktionen af 
DEF-Portalen og modtog 256.803 kr. til frikøb af 
KB-medarbejder til formålet. 
 

_______________ 
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V Organisation og personale 
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Det Kongelige Biblioteks personale 1999 
 
Personaleforholdene afrapporteres dels i antal års-
værk og dels i antal personer. Det Kongelige Biblio-

tek beskæftigede i 1999 i alt 551 personer. Den sam-
lede beskæftigelse svarer til 361,5 årsværk.  

 
 
Personale i årsværk 
 
Fordeling af årsværksforbrug på formål Tabel 27

1996 1997 1998 1999 Budget 2000

Kernefunktioner 250,2 271,9 270,5 270,1 260,0
Samlingsopbygning 85,0 99,9 88,9 85,8 83
Samlingsbevaring 41,6 43,9 43,6 49,6 43
Formidling 109,7 115,5 124,0 124,6 124
Biblioteksteknisk service 7,8 6,5 9,2 5,1 5
Forskning 6,1 6,1 4,8 5,0 5

Sekundær funktioner: 73,7 75,8 83,3 91,4 86,1
Generel ledelse og administration 39,0 37,9 24,3 29,6 29
Hjælpefunktioner 33,0 33,0 55,7 57,5 52,1
Bygningsmæssig drift 1,7 4,9 3,3 4,3 5

I alt 323,9 347,7 353,8 361,5 346,1

Note: Specifikationen omfatter den ordinære drift med fastansatte, midlertidigt
ansatte og elever, samt beskæftigelsesordninger.
 
Af tabel 27 fremgår, at institutionens samlede antal 
årsværk har været stigende de seneste år. I 1999 er 
stigningen 7,7 årsværk. Stigningen ligger inden for de 

sekundære funktioner, bl.a. som opgradering af 
vagtkorpset.  
 

 
Over / merarbejde (i 1.000 kr.) Tabel 28

Udbetalt Udbetalt 
overarbejde merarbejde I alt

1996 202 602 804
1997 150 134 284
1998 190 212 403
1999 297 520 817
2000 200 400 600

Note: I specifikationen er anvendt løbende priser.

 
 
 

Tabel 28 viser, at der i 1999 er udbetalt 0,8 mio. 
kr. i overarbejde og merarbejde, hvilket er en for-
dobling i forhold til udbetalingerne i 1998. Udbeta-
lingernes størrelse skal ses i sammenhæng med de 
ekstraordinære aktiviteter, der var i forbindelse 
med indflytningen i og åbningen af Slotsholmen. 



   40
  

Personaleforbrug i årsværk
fordelt på lønrammer og øvrige Tabel 29

1996 1997 1998 1999 2000

Lønramme 38 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Lønramme 37 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Lønramme 36 14,3 14,5 14,4 13,1 13,1
Lønramme 35 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0
Øvrige løn- 284,9 291,2 297,7 307,4 292,0
rammer

Årsværk i alt 304,4 311,7 318,1 326,5 311,1

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

 
Årsværk fordelt på personalekategorier Tabel 30

1996 1997 1998 1999

Chefer 15,0 18,3 21,4 19,5
Akademikere 48,4 48,0 51,2 52,0
Bibliotekarer 79,8 83,0 82,3 79,6
HK-medarbejdere 96,7 98,7 91,6 91,5
TAT 3,0 3,0 3,1 3,3
Prosa-medarbejdere 4,4 6,2 7,0 7,1
Betjente 31,6 33,1 35,4 42,0
Bogbindere/typografer 15,3 13,3 9,0 10,1
Rengøring/kantine 4,2 2,1 1,9 1,1
Studenter 0,0 0,0 9,3 14,1
Elever 6,2 5,9 6,1 3,8
Specialister 2,4

I alt 304,4 311,6 318,1 326,5

Note: Specifikationen omfatter fastansatte, midlertidigt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 29 viser udviklingen i personaleforbruget 
inden for den ordinære beskæftigelse i form af 
fastansatte, midlertidigt ansatte og elever. Fra 
1998 til 1999 er antallet af årsværk i lønramme 35 
- 38 faldet med 1 årsværk. Antallet af ansatte i 
gruppen “øvrige lønrammer” er steget med 9,7 
årsværk. Der er dels tale om et fald inden for ren-
gøring, hvor opgaverne er udliciteret i 1999, en 
vækst inden for vagtgruppen og en vækst inden for 
Kulturafdelingens område i form af omvisere, lyd-
og lydteknikere og medarbejdere til musik og ud-
lejning. 

Det fremgår af tabel 30, at bibliotekets største 
faggruppe er HK. Imidlertid udgør chefer, AC-
medarbejdere og bibliotekarer tilsammen næsten 
halvdelen af alle ansatte. I lønmæssig henseende 
er næsten halvdelen af institutionens personale 
dermed omfattet af AC-lønskalaen og potentielle 
brugere af det nye lønsystem for akademikere i 
staten. 
 
Ved udgangen af 1999 var 24 medarbejdere ansat 
i henhold til det nye AC-lønsystem. 
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                    Tabel 30 a 

1996 1997 1998 1999
Chefer 15,0 18,3 21,4 19,5
Akademikere 48,4 48,0 51,2 52,0
Bibliotekarer 79,8 83,0 82,3 79,6
HK-medarbejdere 96,7 98,7 91,6 91,5
TAT 3,0 3,0 3,1 3,3
Prosa-medarbejdere 4,4 6,2 7,0 7,1
Betjente 31,6 33,1 35,4 42,0
Bogbindere/typografer 15,3 13,3 9,0 10,1
Rengøring/kantine 4,2 2,1 1,9 1,1
Studenter 0,0 0,0 9,3 14,1
Elever 6,2 5,9 6,1 3,8
Specialister 2,3

I alt 304,4 311,6 318,1 326,5
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Gruppen: “rengøring/kantine” udgår af Det Kongeli-
ge Bibliotek i anden halvdel af 1999 i forbindelse 
med, at kantinedriften er bortforpagtet og drives 
sammen med den i Diamanten pr. 15. september 
1999 åbnede restaurant “søren k” og caféen 

“øieblikket”. Pr. 1. juli 1999 blev de sidste 3 rengø-
ringsmedarbejdere virksomhedsoverdraget til Slots- 
og Ejendomsstyrelsen, der har rengøringsentreprisen 
på hele institutionen. 
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Oversigt over årsværk vedrørende beskæftigelses-
ordninger fordelt på personalekategorier Tabel 31

1996 1997 1998 1999 2000

AC 1,0 2,8 2,4 2,3 2,0
Bibliotekarer 0,2 0,0 0,0 0,2 1,0
HK 13,8 21,5 19,5 19,2 20,0
Fotografer 0,0 1,8 1,8 1,6 2,0
Bogbindere 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0
Rengøring- 0,0 2,2 2,0 0,8 0,0
og kantine
Betjente mv. 4,5 7,7 9,6 7,2 6,0
Vikarer mv. 3,3 4,0

I alt 19,5 36,0 35,7 35,0 35,0

Note: Specifikationen omfatter puljejob, jobtræning, revalidenter   
 
Personale i personer 
 
Total oversigt over ansatte personer Tabel 32

Personer Personer
ord. Beskæft. I alt

drift ordninger 1999

Chefer 23 0 23
AC 67 5 72
Bibliotekarer 99 2 101
Prose-medarbejdere 7 0 7
TAT 4 0 4
HK-medarbejdere 113 35 148
Fotografer 0 2 2
Bogbindere 14 1 15
Rengøring/kantine 3 2 5
Betjente mv. 52 19 71
Elever 5 0 5
Studenter 82 0 82
Specialister og vikarer 9 7 16

I alt 478 73 551

Note: Specifikationen omfatter samtlige medarbejdere i 1999

 

Tabel 31 viser, at institutionen fortsat er sær-
deles aktiv med hensyn til at drage nytte af og 
yde bidrag til de beskæftigelsesfremmende 
foranstaltninger. Opgjort i årsværk ligger akti-
vitetsniveauet i 1999 på 35,0 årsværk, hvilket 
svarer til aktivitetsniveauet i de to foregående 
år.  
 
Målt i antal personer drejer det sig om 11 
personer mere i 1999 end i 1998. 
 
Af tabel 32 ses, at i alt 73 personer har været 
ansat i beskæftigelsesordninger og vikariater i 
1999. 

I alt 551 personer har i 1999 haft et ansættelses-
forhold på Det Kongelige Bibliotek, heraf var 
478 personer ansat på ordinære vilkår og 73 per-
soner ansat på beskæftigelsesordninger og som 
barselsvikarer. 
 
Det samlede antal ansatte personer er i 1999 60 
personer større end i 1998. Denne vækst i med-
arbejdergruppen opgjort i personer skyldes først 
og fremmest, at institutionen har knyttet væsent-
lig flere studentermedhjælpere til sig i 1999. Stu-
dentermedhjælperne har bl.a. fået nye opgaver 
som omvisere og som medhjælpere i Kulturafde-
lingen. Den årsværksmæssige vækst i brugen af 
studentermedhjælpere ses i tabel 30a. 
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Oversigt over tilgang/afgang 
i 1999 Tabel 33

Antal 1996 1997 1998 1999

Tilgang 77 54 65 92
Afgang 74 59 67 74

Note: Specifikationen omfatter fastansatte, 
midlertidigt ansatte samt elever  
 
 
Oversigt over tjenestemænd og 
overenskomstansatte Tabel 34

1996 1997 1998 1999

Tjenestemænd 134 127 124 117
Overenskomst-
ansatte 176 188 202 222

I alt 310 315 326 339

Note: Specifikationen omfatter de fastansatte medarbejdere. 
 
 
 
Heltids- og deltidsansatte Tabel 35

Antal 1996 1997 1998 1999

Heltidsansatte 250 257 270 274
Deltidsansatte 60 58 56 65

I alt 310 315 326 339

Note: Specifikationen omfatter de fastansatte medarbejdere.  
 
 

Opgørelsen er excl. medarbejdere ansat på be-
skæftigelsesordningerne. 

Tabel 34 viser fordelingen mellem tjenestemænd 
og overenskomstansatte i institutionen pr. 31.12. 
1999. Som det ses, er antallet af tjenestemænd 
fortsat faldende, mens antallet af overenskomstan-
satte er stigende. Dette er helt i overensstemmelse 
med den udvikling, som ønskes for staten som 
helhed. 

Tabel 35 viser, at forholdet mellem heltidsansæt-
telser og deltidsansættelser er uændret fra 1998 
til 1999. 
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Oversigt over de fastansatte medarbejderes 
anciennitet på Det Kongelige Bibliotek Tabel 36

Anciennitet 1996 % 1997 % 1998 % 1999 %

- under 2 år 7 2 8 3 46 14 53 16
mellem 2 - 5 år 31 10 36 11 39 12 55 16
mellem 6 - 9 år 21 7 28 9 31 10 29 9
mindst 9 år 251 81 243 77 210 64 202 60

I alt 310 315 326 339

Note: Specifikationen omfatter de fastansatte medarbejdere.

 
 
 
Institutionen følger nøje anciennitetsfordelingen 
blandt de ansatte. Ved udgangen af 1999 havde 
60% af de fastansatte en anciennitet på det Konge-
lige Bibliotek på mindst 9 år. 40% af de fastansatte 
har mellem 0 og 9 års anciennitet i virksomheden. 

Det er positivt, at der er denne spredning i gruppen 
af fastansatte, fordi det sikrer både kontinuitet og 
fornyelse. 
 

 
Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder Tabel 37

1996 1997 1998 1999
incl. excl. incl. excl. incl. excl. incl. excl.

puljejob puljejob puljejob puljejob puljejob puljejob puljejob puljejob

Gns. antal sygefraværsdage
pr. medarbejder 14,1 12,2 13,8 12,8 11,3 9,9 9,2 8,4

Tallene bygger på interne sygedagsopgørelser foretaget i henhold til 120-dags reglen. Tallene kan således ikke sammenlignes
 med statens sygefraværsstatistik.  
 
Det fald i sygefraværet, som indtraf i 1998, er fortsat 
i 1999. Faldet betragtes som resultat af en systema-
tisk indsats for at nedbringe sygefraværet. Indsatsen 
har bl.a. omfattet indførelse af fraværssamtaler, 
gennemførelse af en trivselsundersøgelse og udar-
bejdelsen af en handlingsplan. Aktiviteterne videre-
føres i 2000. 

 
Det Kongelige Bibliotek har i 1999 gennemsnitlig 6 
sygedage pr. medarbejder ifølge Økonomistyrelsens 
opgørelse om statens sygefravær. Statens gennem-
snit var ifølge samme opgørelse 7, 4 dage. 
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Oversigt over aldersfordeling pr. 31. december 1999 Tabel 38

Antal 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % Hele staten 1)

%

Under 20 år 4 1 1 0 2 0 1 0 0
20-29 år 58 13 61 15 74 17 92 19 14
30-39 år 68 16 63 15 63 15 81 17 27
40-49 år 129 30 115 28 117 27 119 25 28
50-59 år 128 30 133 32 138 32 143 30 26
60 eller derover 44 10 42 10 35 8 42 9 5

I alt 431 415 429 478

Note:  Specifikationen omfatter fastansatte, midlertidigt ansatte samt elever
1. Procenterne for staten som helhed er taget fra Finansministeriets publikation "Statens personaleforbrug. Udvikling 
og status".  
 

_____________________________ 
 
 
Intern kompetenceudvikling 
 
I 1999 tog kompetenceudviklingen for bibliotekets 
medarbejdere for alvor fart. Biblioteket gennemførte 
et flersidigt uddannelsesprogram, som har styrket 
personalets kvalifikationer og kompetencer på en 
lang række områder og givet biblioteket et kompe-
tenceløft. Uddannelsesindsatsen har koncentreret 
sig om 4 kerneområder: edb, biblioteksfag, biblio-
teksengelsk samt introduktion af nyansatte. 
 
 

Der blev i 1999 gennemført i alt 122 kurser af korte-
re eller længere varighed, og 304 medarbejdere del-
tog i undervisningen på i alt 1.145 kursuspladser. 
Hver kursist har således gennemsnitligt deltaget i 
3,75 kursus. Biblioteket har i 1999 anvendt 362 hele 
arbejdsdage og 2.276,5 kursustimer, svarende til i alt 
669 kursusdage.  
 
Igennem hele 1999 er den interne undervisning ble-
vet registreret centralt i bibliotekets personaleudvik-
lingsbase af uddannelseskoordinatoren.  
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VI Anlæg 
 
Det Kongelige Bibliotek havde i 1999 i alt 7 igang-
værende anlægsprojekter. Inden for disse projekter 
blev der i 1999 afholdt udgifter på i alt 61,6 mio. kr., 
og restbevillingerne er i alt 48,6 mio. kr. 

 
 

Bevillingsafregning. Hovedkonto 21.31.71.
Anlægsbevilling ved Det Kongelige Bibliotek (i mio kr.) Tabel 39

Udgifter Indtægter

Bevilling (B+TB) 67,3
Regnskab 61,6
Afvigelse mellem bevilling og regnskab 5,7
Korrektioner -6,0
Ikke-fradragsberettiget købsmoms

Årets overskud -0,3

Opgørelse af akkumuleret resultat:
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 48,9

Primokorrektioner til akk. overskud ult. forrige år
Akkumuleret overskud primo indeværende år 48,9

Årets overskud -0,3

Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 48,6

Akk. resultat til videreførsel ultimo indev. år 48,6

 
 
Underkonto 20. Biblioteksudbygning, 1. fase 
Biblioteksudbygning, fase 1, vedrører første etape 
af det kombinerede magasin-, kontor- og publi-
kumsbyggeri i Njalsgade 112. Byggeprojektet blev 
afleveret i 1997. Projektet forventes endelig afslut-
tet i 2000. 
 
Underkonto 21. Biblioteksudbygning, 2. fase 
Biblioteksudbygning, fase 2, vedrører anden og 
tredje etape af det kombinerede magasin-, kontor- 
og publikumsbyggeri i Njalsgade 112. Byggeprojek-
tet er under forberedelse. Forberedelsen koordine-
res med Københavns Universitets byggeprojekter 
på Amager, og sagen indgår som en del af det sam-
lede Ørestadsprojekt. 
 
Underkonto 38. Tilpasning af naboområder, og 
Underkonto 56, Søren Kierkegaards Plads  

Bevillingerne til Søren Kierkegaards Plads og Til-
pasning af naboområderne er i 1999 blev lagt sam-
men til en samlet bevilling under anlægsprojektet 
Søren Kierkegaards Plads. Søren Kierkegaards 
Plads blev afleveret til Det Kongelige Bibliotek 
foråret 2000. Et-års gennemgangen vil således finde 
sted i 2001. Pladssagen forventes afsluttet i 2000. 
Sagen udviser ved udgangen af 1999 et underskud 
på 2,4 mio. kr. Det skyldes, at Københavns Kom-
munes tilskud til pladssagen på i alt 6,0 mio. kr. 
først er blevet indbetalt i regnskabsåret 2000. 
 
Underkonto 55. Havnefronten 
Den sidste del af byggeriet på Havnefronten, kaldet 
“Diamanten”, blev afleveret til institutionen den 14. 
januar 1999. Inventardelene i Diamantprojektet blev 
afleveret successivt i perioden januar - september 
1999. Indflytningen af personale, samlinger og funk-
tioner skete i perioden februar - august 1999. Dia-
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manten blev indviet den 7. september 1999, og det 
samlede Slotsholmsbyggeri, der består af bygnin-
gerne Holm, Hansen og Diamanten, blev åbnet i 
normal drift for publikum den 15. september 1999. 
 
Den 15. januar 2000 blev et-års gennemgangen af 
den renoverede Hansen-bygning og den nybyggede 
“Diamant” afsluttet. Et-års gennemgangen af 
inventarentrepriserne sker i forbindelse med et-
årsdagen for den enkelte entreprises aflevering. 
Der vil pågå inventargennemgange frem til efteråret 
2000. 
 
Underkonto 57. Fiolstræde  
Byggeprojektet i Fiolstræde blev afleveret i april 
1997. Projektet forventes afsluttet i 2000. 

 
 
Underkonto 70. Elektronisk bogsikring  
Elektronisk bogsikring er et (an-
lægs)udviklingsprojekt, hvor biblioteket afprøver en 
ny sikringsform og opnår driftserfaringer.  
 
På denne underkonto er Danmarks Blindebiblioteks 
“diverse anlægssager” også opført. Det samlede 
akkumulerede overskud ultimo 1999 er 1.054.413 
kr. Heraf udgør 170.352 kr. en bevilling til elektro-
nisk bogsikring på Det Kongelige Bibliotek. Det 
Kongelige Bibliotek forventer at afslutte sit anlægs-
projekt i 2000. 
 
 

 
§ 21.31.71 Anlægsprogram, biblioteker (i 1.000 kr.) Tabel 40

Anlægsbevilling Bevilling Primo 1999 Samlet Korrektioner Forbrug Mer/mindre
bevilling 1999

20. Biblioteksudbygning, 1. Fase -            217             217               121           96                
21. Biblioteksudbygning, 2. Fase 37.600      7.186          44.786          929           43.856         
38. Tilpasning af naboområdet 1.000        -              1.000            (1.000)             -            -              
55. Havnefronten 20.800      27.538        48.338          41.767      6.571           
56. Søren Kierkegaards Plads 7.900        13.397        21.297          (5.000)             18.682      (2.385)         
57. Fiolstræde -            379             379               84             295              
70. Elektronisk bogsikring -            170             170               -            170              

Total 67.300      48.887        116.187        61.583      48.603         

Note: Specifikationen er i løbende priser ekskl. moms.
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Oversigt over igangværende anlægsprojekter (mio. kr.) Tabel 41

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

tidspunkt

20. Biblioteksudbygning, fase 1 1993 2000 121.284
21. Biblioteksudbygning, fase 2 1996 2004 929.267
38. Tilpasning af naboområdet 1999 2000 0
55. Havnefronten 1993 2000 41.767.203
56. Søren Kierkegaards Plads 1995 2000 18.681.899
57. Fiolstræde 1995 2000 84.071
70. Elektronisk bogsikring 1999 2000 0

I alt 61.583.724

Note: Specifikationen er udgiftsbaseret ekskl. moms.

 
Akk. resultat fordelt på 
underkontoniveau (i mio. kr.) Tabel 42

20. Biblioteksudbygning, fase 1 0,1
21. Biblioteksudbygning, fase 2 43,9
70. Elektronisk bogsikring 0,2
38. Tilpasning naboområder 0,0
55. Udbygning mod Havnefronten 6,6
56. Søren Kierkegaards Plads -2,4
57. Fiolstræde 0,3

Ialt 48,7

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bevillingsafregning. Hovedkonto 21.31.71.
Anlægsbevilling ved Det Kongelige 
Bibliotek (i 1.000 kr.) Tabel 43

Resultat Ultimo
saldo

1995 -28.662 132.292
1996 30.762 163.054
1997 -63.847 99.207
1998 -50.319 48.888
1999 -284 48.603

Note: I opgørelsen er anvendt løbende priser (- er merudgift).
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II. Påtegning 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Det Kongelige Bibliotek: 
 
 
 
 
________________________________ 
Erland Kolding Nielsen 
Direktør 
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             Bilag 1 
Definitioner: 
 
Samlingsopbygningen omfatter alle de aktiviteter, 
som er knyttet til erhvervelse af samlinger og en-
keltværker til biblioteket, d.v.s. alle processer, der er 
knyttet til at stille nye værker til rådighed for lånerne 
(pligtaflevering, køb, katalogisering, udskillelse af 
ikke-relevant materiale o.s.v.). Aktiviteter i forbin-
delse med indbinding og samlingsforvaltning opgøres 
under bevaring. 
 
Samlingsbevaringen omfatter tre hovedaktiviteter: 
 
1.  Bibliotekets sikringsorganisation (sikring mod 

tyveri og brand), som bl.a. omfatter vagtpersona-
let og visitationsvagten. 

 
2.  Bevaringsafdelingens aktiviteter, som består af 

Bogbinderi- og Konserveringsværkstedets arbej-
de med konservering og behandling af bibliote-
kets materialer samt Samlingsrevisionen og den 
del af Fotografisk Atelier, som dækkes af drifts-
bevillingen (svarende til 1 årsværk). 

 
3.  Afdelingernes bevaringsaktiviteter  
 
4.  Formidlingen omfatter disse hovedaktiviteter: 
 
1. Udgifter ved at holde bibliotekets betjeningsste-

der åbne og vejlede brugerne i benyttelsen af 
biblioteket.  

 
2. Dokumentlevering - d.v.s. aktiviteter i forbindel-

se med udlånsvirksomheden, herunder udgifter 
til behandling af bogbestillinger, fremtagelse af 
bøger fra magasin, kørsel mellem magasiner og 
udlånssteder samt påpladssætning af bøger efter 
brug. 

 
3.  National- og fagbibliografisk virksomhed, idet Det 

Kongelige Bibliotek er ansvarlig for dele af Nati-
onalbibliografien og producerer nogle af de vig-
tigste nationale hovedfagbibliografier inden for 
humaniora og samfundsvidenskaber. 

 
4.  Udstillings- og anden kulturformidlingsvirksom-

hed. 

 
5.  Elektronisk formidling. 
 
Biblioteksteknisk service : Området omfatter 
bibliotekstekniske opgaver for institutbiblioteker ved 
universiteter. Det drejer sig om registrering af insti-
tutbibliotekers materialebestand samt vejledning i 
øvrigt. 
 
Forskning: Det Kongelige Bibliotek har som natio-
nal biblioteks- og kulturinstitution som en af sine 
væsentlige opgaver at udføre forsknings- og udvik-
lingsarbejde inden for bibliotekets fag- og funktions-
områder af relevans for både formidling af samlin-
gerne og deres indhold og for forvaltning af instituti-
onens øvrige opgaver og funktioner. 
 
Området "bygningsmæssig drift" omfatter de 
opgaver, der knytter sig til de fysiske rammer på 
institutionen. Området omfatter blandt andet husleje, 
skatter og afgifter, indvendig og udvendig vedlige-
holdelse, rengøring og renovation. Endelig omfatter 
området anskaffelse og vedligeholdelse af inventar, 
låsesystemer og lignende. 
 
Området "generel ledelse og administration" 
omfatter de aktiviteter, der knytter sig til ledelse og 
styring af institutionen, herunder institutionsledelse, 
sekretariatsfunktion, resultatanalyse, økonomifor-
valtning, personaleforvaltning, den centrale journali-
sering, telefonomstilling, administration af arbejdsmil-
jølov og legatforvaltning. 
 
Under området "hjælpefunktioner" hører de op-
gaver, som ikke entydigt kan henføres til et af ker-
neområderne (samlingsopbygning, samlingsbevaring, 
formidling eller forskning) eller til et af de to øvrigt 
sekundære formål (generel ledelse og administration 
samt bygningsmæssig drift).Hjælpefunktionerne om-
fatter blandt andet edb-anskaffelse og -drift, perso-
naleuddannelse, postbesørgelse og porto, rejseudgif-
ter, repræsentation, tjenestevogne, telefonsystem 
incl. samtaler samt trykkerivirksomhed.  
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