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1. Påtegning 
 
Årsrapporten omfatter 
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Kgl. Bibliotek, CVR-nr. 28 98 
88 42, er ansvarlig for § 21.31.13. Det Kgl. Bibliotek og § 21.31.04. Drift og udvikling af det 
digitale fag- og forskningsbibliotek, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal 
tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020. 
 
Påtegning 
Der tilkendegives hermed: 

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinforma-
tioner eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrap-
porten er fyldestgørende, 

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstem-
melse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af af-
taler og sædvanlig praksis, og 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig for-
valtning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrappor-
ten. 

 
 
 
 Aarhus, 10. marts 2021 
 

København, 15. marts 2021 

 
 

 
 
___________________________________ 

 Direktør Svend Larsen Departementschef Dorte Nøhr Andersen 
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2. Beretning 
 
2.1. Præsentation af virksomheden 
Det Kgl. Bibliotek er en statsinstitution under Kulturministeriet med afdelinger i Aarhus og 
København.  
 
Det Kgl. Bibliotek blev oprettet pr. 1. januar 2017 ved en sammenlægning af Statsbibliote-
ket, Danmarks Kunstbibliotek, Det Administrative Bibliotek og den tidligere institution Det 
Kongelige Bibliotek. Pr. 1. januar 2018 blev Aarhus University Library virksomhedsoverdra-
get fra Aarhus Universitet til Det Kgl. Bibliotek. 
 
Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationale bibliotek. Det Kgl. Bibliotek virker for viden og kul-
turarv nu og i fremtiden. Som universitetsbibliotek leverer Det Kgl. Bibliotek service, der un-
derstøtter forskning og undervisning på Aarhus Universitet, Københavns Universitet, IT-Uni-
versitetet og Roskilde Universitet. Som nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængelig-
gør Det Kgl. Bibliotek kulturarv i form af tekst, billeder og lyd, i både fysisk og digital form. 
Som overcentral for de danske folkebiblioteker leverer Det Kgl. Bibliotek service, der supple-
rer folkebibliotekernes servicetilbud til borgerne. Som forskningsinstitution øger Det Kgl. Bib-
liotek kendskabet til kulturarven. 
 
Lovgrundlaget for Det Kgl. Bibliotek er fastlagt i finansloven. Der findes desuden særskilt 
lovgrundlag for pligtaflevering af offentliggjort materiale L 1439 af 22/12 2004, tyverisikring L 
248 af 8/6 1978 med senere ændringer, § 13 og 14 i LBK nr. 100 af 30/1 2013 om biblio-
teksvirksomhed samt forskning L 224 af 27/3 1996. Derudover er lovgrundlaget L 44 af 22/3 
1897 (oprettelse af Statsbiblioteket) og L 181 af 17/5 1916 (oprettelse af Statens Avissam-
ling i Aarhus). 
 
Der er indgået en rammeaftale mellem Det Kgl. Bibliotek og Kulturministeriet for perioden 
2020-2023. Rammeaftalen fastlægger mål for bibliotekets virksomhed i aftaleperioden og de 
vilkår, der gives herfor. 
 
2.1.1 Mission 
 
Det Kgl. Bibliotek er Danmarks nationale bibliotek. 
Det Kgl. Bibliotek virker for viden og kulturarv nu og i fremtiden. 
 
2.1.2 Vision 
Det Kgl. Bibliotek har denne vision for bibliotekets virksomhed: 
 
Det Kgl. Bibliotek – for alle, for alvor, forundring. 
Det Kgl. Bibliotek er et særligt bibliotek, der fremmer nysgerrighed, viden og levende demo-
krati. 
 
2.1.3 Hovedopgaver 
Det Kgl. Biblioteks kerneopgaver er følgende: 
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- Digital materialeforvaltning  
- Fysisk materialeforvaltning 
- Biblioteksservice 
- Kulturformidling og forskning 

 
2.2. Ledelsesberetning 
 
2.2.1 Årets økonomiske resultat 
Årets økonomiske resultat for Det Kgl. Bibliotek udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.  
Der redegøres nærmere for det økonomiske resultat nedenfor samt i afsnit 3.2.  
 
Vurdering af det økonomiske resultat 
Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. i forhold til bibliotekets nettobevilling på finansloven svarer til 
0,2 ‰. Dette er efter Det Kgl. Biblioteks vurdering et tilfredsstillende økonomisk resultat for 
2020 navnlig set i lyset af de ekstraordinært vanskelige forhold, som bibliotekets drift har 
været underlagt i regnskabsåret som følge af virkningerne af COVID-19. 
 
Af tabel 1 nedenfor fremgår en række nøgletal om Det Kgl. Bibliotek. Oversigten indeholder 
sammenligningstal fra 2019. 
 
Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 
Hovedtotal 
Mio. kr., løbende priser 2019 2020 2021 
Resultatopgørelse 
Ordinære driftsindtægter -676,7 -662,1 -678,7 
- Heraf indtægtsført bevilling -569,0 -570,8 -578,9 
Ordinære driftsomkostninger 661,9 638,7 649,0 
Resultat af ordinær drift -14,9 -23,5 -29,7 
Resultat før finansielle poster -38,7 -35,5 -39,9 
Årets resultat -0,2 -0,1 0,0 
Balance 
Anlægsaktiver 754,1 713,5 701,3 
Omsætningsaktiver 97,3 62,7 70,0 
Egenkapital 46,2 46,3 43,4 
Langfristet gæld 749,4 721,1 696,1 
Kortfristet gæld 171,1 132,2 132,2 
Lånerammen 904,5 904,5 904,5 
Træk på lånerammen 735,0 708,5 680,5 
Finansielle nøgletal 
Udnyttelsesgrad af lånerammen 81,3% 78,3% 75,2% 
Negativ udsvingsrate 260,9% 239,1% 239,1% 
Bevillingsandel 84,1% 86,2% 85,3% 
Overskudsgrad 0,0% 0,0% 0,0% 
Personaleoplysninger 
Antal årsværk 644,7 642,8 640,0 
Årsværkspris 0,49 0,50 0,50 

Kilde: Statens Koncernsystem 
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For så vidt angår bevillingsniveauet, er det i de tre år, tabellen dækker, påvirket af den mid-
lertidige særbevilling til styrkelse af dansk kultur, som biblioteket fik del i med finansloven for 
2019. I 2020 var den på 11,2 mio. kr. og i 2021 er den på 16,7 mio. kr. Særbevillingen bort-
falder ved udgangen af 2022.    
 
Udnyttelse af låneramme, bevillingsandel og overskudsgrad 
Ser man på balancen, afspejler faldet i værdien af anlægsaktiver årets afskrivninger, som 
overstiger tilgangen. Faldet modsvares af, at den langfristede gæld, der finansierer aktiver-
ne, også er reduceret.  
 
Som det også fremgår, reducerer faldet i den langfristede gæld trækket på lånerammen. 
 
Den negative udsvingsrate måler det overførte overskuds størrelse sat i forhold til bibliote-
kets maksimalt tilladte negative videreførsel i henhold til finansloven. Da der ultimo 2020 er 
tale om en positiv opsparing på 30,6 mio. kr., og den maksimalt tilladte negative videreførsel 
er -12,8 mio. kr., bliver den negative udsvingsmargin beregningsteknisk opgjort til 239,1%.  
 
For så vidt angår bevillingsandelen, er den i 2020 steget med 2,1% i forhold til året før. Dette 
skyldes, at biblioteket har haft betydelige indtægtstab som følge af restriktionerne i forbin-
delse med COVID-19. I alt har biblioteket mistet indtægter i størrelsesordenen 7 mio. kr.   
 
Biblioteket har gennem rebudgetteringer og omprioriteringer dækket indtægtstabet inden for 
egen bevilling.     
 
Årsværksforbruget er faldet beskedent i forhold til 2019. Det beskedne fald skal bl.a. ses i 
sammenhæng med, at biblioteket efter instruks fra Kulturministeriet har fastholdt timelønnet 
personale (studentermedhjælpere), selv om dette personale i vidt omfang ikke har kunnet 
arbejde, fordi betjeningsstederne har været delvist lukket ned. 
 
Endelig kan det konstateres, at biblioteket i 2020 har overholdt sit lønsumsloft. 
 
2.2.2 Virksomhedens drift, anlæg og administrative ordninger 
 
Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti    
  (Mio. kr.)  Bevilling (FL+TB) Regnskab 2020 Overført overskud 

ultimo 

Drift Udgifter  689,4 680,1 9,3 

Indtægter -118,6 -109,5 -9,2 

Administrerede ordninger  Udgifter 214,7 223,4 -8,7 

Indtægter -209,2 -217,9 8,7 

Kilde: Statens Koncernsystem 
 
2.2.3 Overført overskud 
Efter mindreforbruget i 2020 på godt 0,1 mio. kr. og et teknisk bortfald på 2,9 mio. kr. ud-
gjorde virksomhedens akkumulerede resultatet 30,6 mio. kr. ved årets udgang. 
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Tabel 2A. Overskud, hovedkonto 21.31.13 
Mio. kr. løbende, priser   Reserveret bevilling Overført overskud 

Beholdning primo 2020   0,0 33,4 
Årets øvrige bevægelser 2020 0,0 -2,8 
Beholdning ultimo 2020   0,0 30,6 

Kilde: Statens Koncernsystem 
 
Det tekniske bortfald er gennemgået under de regnskabsmæssige forklaringer i afsnit 3. 
 
2.2.4 Årets faglige resultater 
Nedenfor præsenteres kortfattet årets overordnede resultater inden for bibliotekets kerneop-
gaver.  
 
Digital materialeforvaltning 
I 2019 overtog Det Kgl. Bibliotek licensforhandlingerne for alle danske universiteter, og en 
ny forvaltningsstruktur blev etableret med tæt kontakt til Danske Universiteter. Denne for-
valtningsstruktur stod sin prøve i 2020 i forhandlingerne med Elsevier, som er et af verdens 
største videnskabelige forlag. I december 2020 blev der indgået en flerårig aftale, som vil 
bidrage til realisering af regeringens politik for forskningspublicering (’open access’). Med 
aftalen vil danske universiteter spare penge, idet universiteternes forskere ikke længere skal 
betale publiceringsgebyr for at publicere med 'åben adgang'. Universiteterne har det sene-
ste år betalt 14 mio. kr. i publiceringsgebyrer, som bortfalder med aftalen. 
 
Nedlukningen af store dele af samfundsaktiviteten i marts-juni og igen i december 2020 på-
virkede ikke adgangen til de digitale materialer, som har været åben i hele 2020. Endelig 
opgørelse af benyttelsen af licensressourcer var ved rapportens underskrivelse ikke afslut-
tet, men den samlede benyttelse forventes at ligge på et markant lavere niveau i 2020 end i 
årene før. Det skyldes bl.a., at en del af Det Kgl. Biblioteks brugere ikke kan tilgå ressour-
cerne hjemmefra, men kun på bibliotekets betjeningssteder (walk-in-use), som i 2020 perio-
devis var lukket for adgang; der henvises i øvrigt til note 2 vedr. resultatmål 1. Udgiften til 
indkøb af de licensbelagte e-bøger og e-tidsskrifter udgør en relativ stor andel af bibliotekets 
budget og har været kendetegnet ved årlige prisstigninger. Den udvikling blev brudt i 2020, 
idet aftalen med Elsevier for første gang ikke indeholder prisstigninger. 
 
Også den digitale kulturarv har været tilgængelig i hele 2020, og det lykkedes at udvide ad-
gangen. En løsning med walk-in-use af digitaliserede aviser blev under corona-nedluknin-
gen ændret til online-adgang. Borgerne har normalt kun adgang til en række digitaliserede 
nyere aviser på det lokale folkebibliotek. Men da folkebibliotekerne også var ramt af nedluk-
ningen, blev der indgået en midlertidig aftale med rettighedshaverne om online-adgang til 
nyere digitaliserede aviser med øget benyttelse til følge – i 2020 blev der registreret 5,6 mio. 
download af online aviser, som Det Kgl. Bibliotek stiller til rådighed for alle, mens det tilsva-
rende antal i 2019 var 2,7 mio. download.  
 
Forbedrede søgemuligheder er en forudsætning for øget benyttelse af bibliotekets digitale 
samlinger, og søgemulighederne afhænger i høj grad af kvaliteten i metadata for de digitale 
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materialer. I 2020 blev der gennemført en række pilotprojekter med automatisk metadate-
ring, og de gode resultater af pilotprojekterne er et godt grundlag for en udvidet indsats i de 
kommende år.    
  
Fysisk materialeforvaltning 
Udlån af fysiske materialer spiller stadigvæk en vigtig rolle i en række fagområder, og det 
blev sat i stå af corona-nedlukningen i marts. I april lykkedes det dog at etablere en løsning 
til afhjælpning heraf. Der blev samtidig indgået en midlertidig aftale med rettighedshaverne 
om levering af digitale kopier af tekster dækket af copyright til studerende og forskere. Un-
der nedlukningen under ’anden corona-bølge’ har udlånsaktiviteterne fungeret, men årets 
samlede udlån af fysiske materialer endte på mindre end det halve i forhold til niveauet året 
før. Den midlertidige løsning fra foråret peger på, at digitalisering er nøglen til øget benyt-
telse af de store kulturarvssamlinger. Digitaliseringsproduktion forudsætter en fysisk håndte-
ring af materialer, og den planlagte indsats på dette område blev stærkt påvirket af nedluk-
ningerne. 
   
Biblioteksservice 
I januar 2020 åbnedes i Den Sorte Diamant (én af Det Kgl. Biblioteks bygninger i Køben-
havn) en helt nyindrettet forskningslæsesal, som er fælles læsesal for Rigsarkivet og Det 
Kgl. Bibliotek. 
 
Arbejdet med ambitionen om at være relevant for flere borgere har været fokuseret på be-
hovsanalyser og tekniske analyser af muligheden for at integrere Det Kgl. Biblioteks digitale 
samlinger i folkebibliotekernes formidlingsplatforme. Der er dermed taget nye skridt til at 
opnå, at Det Kgl. Biblioteks landsdækkende tilbud når længere ud. Som universitetsbibliotek 
understøtter Det Kgl. Bibliotek de studerendes digitale dannelse ved undervisning i informa-
tionskompetencer. Den digitale undervisning og anvendelsen af digitale læringsobjekter tog 
for alvor fart i 2020 – både målt i omfang og benyttelse. 
 
Bibliotekssystemet er en motor i biblioteksservice, og der er i 2020 arbejdet med tilpasnin-
ger til det system, som blev taget i brug ved udgangen af 2019, og som giver adgang til Det 
Kgl. Biblioteks samlinger og til samlinger i Aalborg Universitet og Roskilde Universitet. Til-
pasningerne har været nødvendige for at kunne levere visse serviceydelser til bl.a. folkebib-
liotekerne. Der er i 2020 lavet forberedelse til, at CBS og Københavns Professionshøjskole i 
2021 overfører drift af bibliotekssystem til Det Kgl. Bibliotek.  
  
Kulturformidling og forskning 
En stor del af Det Kgl. Biblioteks kulturformidlingsaktiviteter foregår i det fysiske rum. Det 
gælder også indsatsen vedr. undervisnings- og fritidsaktiviteter til børn og unge, fx i form af 
skoletjenestens tilbud i tilknytning til bibliotekets udstillinger. Planlagte aktiviteter på dette 
område har ikke kunnet gennemføres under den fysiske nedlukning i 2020, og det afspejles 
i et lavere antal gennemførte undervisningsforløb og fritidsaktiviteter end planlagt. Der er til 
gengæld arbejdet med at udvide de digitale tilbud, bl.a. ved relancering af podcasts i kurate-
ret format. 
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Nedlukningen har også påvirket Det Kgl. Biblioteks forskningsaktiviteter og formidlingen af 
dem. I en række tilfælde forudsætter forskningen adgang til de fysiske materialer (fx fra spe-
cialsamlinger), og den fysiske adgang har været begrænset. Det har også påvirket formid-
lingsaktiviteter herunder særligt deltagelse i foredrag. 
   
Sammenfatning 
Nedlukningen i marts 2020 kom pludselig og uden tid til forberedelse. Men biblioteket havde 
et godt udgangspunkt i form af mange digitale tilbud. Der har i hele perioden været adgang 
til de digitale ressourcer (e-bøger, e-tidsskrifter, kulturarvssamlinger) og den digitale vejled-
ning har fungeret godt. Samtidig blev der udviklet nye digitale tilbud, og gennem det meste 
af året har udlån af studierelevante fysiske materialer været mulig. Aktivitetstallene er over-
ordnet lavere end forudset ved årets start, og det samme gælder målopfyldelsen af resultat-
målene. Det afspejler den generelle aktivitetsnedgang i samfundet som følge af pandemien.  
 
Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejdsgruppe om den fremti-
dige organisering af forskningsbiblioteksområdet anbefalede i 2019, at Det Kgl. Bibliotek 
udøver en mere forpligtende rolle inden for det samlede universitetsbiblioteksområde. Med 
indsatsen på licensområdet og den kommende udvidelse af bibliotekssystemporteføljen er 
der leveret resultater på det område. 
 
2.3 Kerneopgaver 
 
2.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt 
Nedenstående tabel 3 viser en sammenfatning af økonomien for bibliotekets opgaver i hen-
hold til finansloven. 
 
Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 
løbende, priser Bevilling 

(FL+TB) 
Øvrige ind-

tægter 
Omkostninger Andel af 

årets over-
skud 

9100 Generel ledelse -7,4 0,0 7,4 0,0 
9200 Økonomi, HR og strategi -28,5 -0,3 28,8 0,0 
9300 IT -10,3 0,0 10,3 0,0 
9400 Bygninger og intern service -47,2 -6,4 53,6 0,0 
1000 Digital materialeforvaltning -149,3 -23,0 172,4 0,0 
2000 Fysisk materiale forvaltning -109,6 -19,1 128,7 0,0 
3000 Biblioteksservice -182,5 -47,3 229,7 -0,1 
4000 Kultur- og forskningsformidling -36,0 -13,3 49,4 0,0 
I alt -570,8 -109,5 680,1 -0,1 

Kilde: Internt regnskab 

 
Som det fremgår, er biblioteksservice det største udgiftsområde og udgør omkring en tredje-
del af bibliotekets virksomhed. Formålet omfatter undervisning og vejledning, forskerservice, 
drift af studiemiljøer og biblioteksfaglige publikumsområder samt fysisk og elekronisk formid-
ling og brugerbetjening i øvrigt. Indtægterne er knyttet til aftaler om biblioteksbetjening på 
universiteterne i Aarhus, Aalborg, Roskilde og København. 
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Digital materialeforvaltning er det næststørste udgiftsområde og dækker digital indsamling 
og bevaring af materiale såvel inden for som uden for pligtafleveringsloven. Indkøb af li-
censer til elektroniske tidsskrifter og andre digitale materialer føres også under formålet og 
tegner sig for en stor del af de samlede omkostninger. 
 
Fysisk materialeforvaltning inkl. anskaffelse af fysiske materialer, magasinering, bevaring og 
fysisk sikring er, som det fremgår, også fortsat et væsentligt udgiftsområde for biblioteket.  
 
Kultur- og forskningsformidling er det mindste udgiftsområde og i betydelig grad finansieret 
af tilskudsmidler. 
 
Under generelle fællesomkostninger udgør driftsudgifter vedrørende bygningsarealer til bib-
liotekets ansatte den største udgiftspost. Området omfatter også administrativ IT, logistik og 
indkøb mv. samt generel ledelse og administration. 
 
Metode for opgørelse af udgifter per opgave 
Størstedelen af lønomkostninger, øvrige udgifter og indtægter er ført på formålene ved di-
rekte kontering. Omkostninger, der er fælles for en flerhed af formål, fx bygningsdrift og drift 
af bibliotekssystem, er dog nøgletalsfordelt ud fra konkret fastsatte nøgler. 
 
2.4. Målrapportering 
 
2.4.1. Målrapportering del 1. Oversigt over årets resultatopfyldelse 
Det Kgl. Biblioteks rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 9 resultatmål. Det 
fremgår af tabellen ovenfor, at 4 mål blev opfyldt, 4 mål blev delvist opfyldt, mens 1 resultat-
mål blev ikke opfyldt.  
 
Tabel 4: Årets resultatopfyldelse 

Kerneopgave Resultatmål Målopfyldelse 
2020 

Digital materia-
leforvaltning 

1. Det Kgl. Bibliotek vil varetage licensforhandlingerne for 
universiteter i en forpligtende dialog med universitetsledel-
serne og med forpligtelse til at understøtte den nationale 
strategi for Open Access 

Opfyldt 

2. Det Kgl. Bibliotek vil sikre permanent adgang til de købte 
digitale informationsressourcer 

Delvist opfyldt 

3. Det Kgl. Bibliotek vil gøre det lettere for brugerne at finde 
digitale kulturarvsmaterialer 

Opfyldt  

Fysisk materia-
leforvaltning 

4. Det Kgl. Bibliotek vil understøtte driftsoptimering af forsk-
ningsbibliotekernes fysiske samlinger 

Delvist opfyldt 

5. Det Kgl. Bibliotek vil gøre egne fysiske samlinger mere 
tilgængelige for borgere i hele landet 

Delvist opfyldt 

Biblioteksser-
vice 

6. Det Kgl. Bibliotek vil øge borgernes brug af bibliotekets 
landsdækkende tilbud 

Opfyldt 

7. Det Kgl. Bibliotek vil styrke studerendes digitale dan-
nelse 

Opfyldt 

Kulturformidling 
og forskning 

8. Det Kgl. Bibliotek vil styrke indsatsen vedr. undervisning 
og fritidsaktiviteter til børn og unge 

Delvist opfyldt 
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Kerneopgave Resultatmål Målopfyldelse 
2020 

9. Det Kgl. Bibliotek vil fastholde omfanget af bibliotekets 
forskning og vil øge omverdenens kendskab til den 

Ikke opfyldt 

 
 
2.4.2. Målrapportering del 2. Uddybende analyser og vurderinger 
 
Resultatmål 1: Det Kgl. Bibliotek vil varetage licensforhandlingerne for universiteter i 
en forpligtende dialog med universitetsledelserne og med forpligtelse til at under-
støtte den nationale strategi for Open Access  
 

Operationelt 
mål/aktivi-
tetstal1 

R2018 R2019 B2020 R2020 B2021 B2022 B2023 

1.1 Ny for-
valtnings-
struktur og 
strategi for li-
censforhand-
linger 

- - Ny for-
valt-
nings-
struktur 
etable-
ret og 
for-
hand-
lings-
strategi 
define-
ret 

 4 nye 
aftaler 
ind-
gået 

4 nye 
aftaler 
ind-
gået  

Til-
freds-
heds-
under-
søgelse 
af ny 
forvalt-
nings-
struktur 
gen-
nemført 

Bestand af e-
licensressour-
cer, antal titler 

1.754.390 2.235.037 - 2.583.478 - - - 

Benyttelse af 
e-licensres-
sourcer, antal 
download2 

19.310.943 19.722.667 - 11.359.638  
 

- - - 

Bestand af e-
licensressour-
cer, antal da-
tabasetitler 

817 523 - 531 - - - 

Benyttelse af 
e-licensres-
sourcer, antal 
søgninger i 
databaser2 

13.169.349 15.519.993 - 10.880.770  
 

- - - 

Udgifter til an-
skaffelse af e-
licensressour-
cer i alt,   
1.000 kr.3 

111.631 130.521 - 132.328 - - - 

1 Aktivitetstal fremstår med lyseblå baggrund. 
2 Tallene for benyttelse af e-ressourcer var endnu ikke opgjort endeligt ved årsrapportens underskrivelse. Det mar-
kante fald i både antal download og søgninger i databaser skyldes dels ændringer i optællingsmetoden hos en 
række forlag, dels det faktum, at nogle forlag valgte at åbne for fri benyttelse i en periode i 2020, hvilket gjorde, at 
brugerne kunne få fri adgang til udvalgte licensressourcer uden at blive talt med i ovenstående opgørelse. Dertil 
kommer, at private låneres benyttelse af licensressourcer (walk-in-use) er markant lavere i 2020 pga. periodevis 
nedlukning af bibliotekets publikumsfaciliteter. 
3 Regnskabstal 2018 vedr. udgifter til anskaffelse af e-licensressourcer er opdateret i forhold til rammeaftalens bilag 2. 
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Det Kgl. Bibliotek står i spidsen for det nationale licenskonsortium i forhandlinger med inter-
nationale forlagsvirksomheder om adgang til digitale licensressourcer. Den nyetablerede 
forvaltningsstruktur har sikret et stærkt forhandlingsmandat i et tæt samspil med Danske 
Universiteter og Uddannelses- og Forskningsministeriet med fokus på den nationale strategi 
om Open Access. Efterårets forhandlinger med Elsevier blev gennemført med udgangs-
punkt i grundige forudgående analyser af pris- og forbrugsudvikling sammenkoblet med uni-
versiteternes publiceringsudgifter. Forhandlingerne har givet et meget tilfredsstilende resul-
tat i form af en fireårig aftale (2021-2024) om øjeblikkelig og gratis læseadgang til alle dan-
ske forskningspublikationer publiceret i Elsevier, publicering uden merbetaling samt læsead-
gang til en uændret Elsevier-portefølje for samtlige universiteter i Danmark.1  
 
Konklusion: 
Resultatmålet om varetagelse af licensforhandlingerne for universiteter i en forpligtende dia-
log med universitetsledelserne og med forpligtelse til at understøtte den nationale strategi 
for Open Access anses at være opfyldt.  
 
Resultatmål 2: Det Kgl. Bibliotek vil sikre permanent adgang til de købte digitale infor-
mationsressourcer 
 

Operationelt 
mål 

R2018 R2019 B2020 R2020 B2021 B2022 B2023 

2.1 Permanent 
adgang til 
købte digitale 
informations-
ressourcer 

- - Infra-
struktur 
etableret 

÷ 2 nye af-
taler med 
forlag om 
perma-
nent ad-
gang ind-
gået 

2 nye af-
taler med 
forlag om 
perma-
nent ad-
gang ind-
gået  

Service-
tilbud til 
andre 
forsk-
ningsbib-
lioteker 
om infra-
struktur 
til perma-
nent arki-
vering 
etableret1 

1 Andre forskningsbiblioteker kan vælge at benytte infrastrukturen mod betaling for udgifter til permanent arkivering 
af egne ressourcer. 
 
Resultatmålet omhandler Det Kgl. Biblioteks arbejde med at etablere en national arkive-
ringsløsning, som sikrer adgang til købte licensressourcer i de tilfælde, hvor et forlag, som 
leverer e-ressourcer, standser aktiviteter. I 2020 blev der arbejdet med den tekniske infra-
struktur, som består af to overordnede komponenter: 1) rettighedsregister udviklet og hostet 
af University of Edinburgh og 2) infrastruktur for indsamlings og bevaring (LOCKSS) udviklet 
af Stanford University. Det Kgl. Biblioteks arbejde afhænger af begge disse internationale 
aktiviteter, og en aftale om videreudvikling og drift af rettighedsregisteret er tæt på at være 
færdig, men blev forsinket af både Brexit og EU-Domstolens dom i den såkaldte Schrems II-
sag fra juli 2020, som gjorde overførsel af persondata til lande uden for EU mere udfor-
drende. Stanford har været hårdt ramt af corona-restriktioner, og udgivelsen af LOCKSS 
blev derfor forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Det Kgl. Bibliotek har arbejdet med 

                                                      
1 Nyhed om indgåelse af forlagsaftalen med Elsevier på kb.dk, publiceret den 26. januar 2021: https://www.kb.dk/nyheder/banebry-
dende-ny-forlagsaftale; pressemeddelelse fra Danske Universiteter: https://dkuni.dk/uncategorized-da/danmark-indgaar-aftale-om-
open-access-med-stort-forlag/  

https://www.kb.dk/nyheder/banebrydende-ny-forlagsaftale
https://www.kb.dk/nyheder/banebrydende-ny-forlagsaftale
https://dkuni.dk/uncategorized-da/danmark-indgaar-aftale-om-open-access-med-stort-forlag/
https://dkuni.dk/uncategorized-da/danmark-indgaar-aftale-om-open-access-med-stort-forlag/
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begge tekniske komponenter i 2020, men den endelige infrastruktur forventes først færdig-
implementeret i løbet af 2021.  
 
Konklusion: 
Resultatmålet om at sikre permanent adgang til de købte digitale informationsressourcer an-
ses på den baggrund for delvist opfyldt.  
 
Resultatmål 3: Det Kgl. Bibliotek vil gøre det lettere for brugerne at finde digitale kul-
turarvsmaterialer  
 

Operationelt 
mål/aktivi-
tetstal1 

R2018 R2019 B2020 R2020 B2021 B2022 B2023 

3.1 Forbed-
rede søge-
muligheder i 
KB’s digitale 
samlinger 

- - Ana-
lyse af 
mulig-
heder 
for au-
tomati-
sering 
af 
hånd-
tering 
af me-
tadata 

 Pilot-
projekt 
og kva-
litets-
sikring 
i for-
hold til 
1 mate-
riale-
type 
igang-
sat 

Pilot-
projekt 
afslut-
tet; 
moni-
tore-
ring af 
effekt 

Udbre-
delse 
til flere 
materi-
alety-
per; 
måltal 
fast-
sættes 
i 2022 

Bestand af 
KB’s egne e-
ressourcer, 
som stilles til 
rådighed for 
brugerne, an-
tal titler 

4.453.377 5.273.035 - 5.615.796 - - - 

Benyttelse af 
KB’s egne e-
ressourcer, 
antal down-
load 

18.681.858 24.429.806 - 27.526.928 - - - 

1Aktivitetstal fremstår med lyseblå baggrund. 
 
Det Kgl. Bibliotek råder over omfangsrige digitale samlinger, og resultatmålet går ud på at 
gøre det lettere for brugerne at finde relevant og vedkommende samlingsindhold. I 2020 
blev der arbejdet på at afdække mulighederne for at skabe flere og bedre metadata til digi-
tale samlinger. Det skete ved at gennemføre en række pilotforsøg og analyser af metoder til 
automatisk generering af nye metadata, automatisk berigelse af eksisterende metadata, 
omlægning af nuværende manuel metadatering til automatisk metadatering, f.eks. i forbin-
delse med digitaliseringsprojekter samt automatisering af udvekslingen af metadata mellem 
forskellige systemer, som benyttes i håndteringen af de digitale kulturarvssamlinger. Der 
blev bl.a. lavet forsøg med digitaliserede postkort, som blev analyseret ved hjælp af kom-
mercielle AI-tjenester med det resultat, at nye metadata om f.eks. geografisk lokalitet, motiv, 
ophavsmand osv. blev genereret. Der blev også arbejdet med andre typer automatisering, 
bl.a. tekstgenkendelse (OCR og HTR) og automatisering af udveksling af data mellem for-
skellige systemer.  
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De gennemførte indledende forsøg har givet værdifuld erfaring og udgør et godt udgangs-
punkt til at arbejde videre med resultatmålet i 2021.  
 
Konklusion: 
Resultatmålet om at gøre det lettere for brugerne at finde digitale kulturarvsmaterialer anses 
på den baggrund for opfyldt. 
 
Resultatmål 4: Det Kgl. Bibliotek vil understøtte driftsoptimering af forskningsbiblio-
tekernes fysiske samlinger 
 

Operationelt 
mål/aktivi-
tetstal1 

R2018 R2019 B2020 R2020 B2021 B2022 B2023 

4.1 Reduk-
tion af over-
lap i forsk-
ningsbiblio-
tekernes fy-
siske samlin-
ger 

- - - - Ana-
lyse af 
reduk-
tions-
mulig-
heder 
gen-
nem-
ført 

Måltal 
fast-
sættes 
i 2021 
pba. 
analy-
sere-
sulta-
ter 

Måltal 
fast-
sættes 
i 2021 
pba. 
analy-
sere-
sulta-
ter 

4.2 Tilbud 
om service 
vedr. anskaf-
felse af fysi-
ske materia-
ler 

- - Ser-
viceka-
talog til 
forsk-
nings-
biblio-
teker 
forelig-
ger 

÷ Dialog 
med 
forsk-
nings-
biblio-
teker 
om 
ser-
viceaf-
taler 

Til-
freds-
heds-
under-
sø-
gelse 
blandt 
afta-
gerne 
af ser-
vicen 

- 

Bestand af fy-
siske materia-
ler, antal fysi-
ske enheder 

43.054.220 45.165.429 - 45.412.232 - - - 

Antal fysiske 
udlån 

1.087.997 1.032.269 - 418.249 - - - 

1Aktivitetstal fremstår med lyseblå baggrund. 
 
Bøger, tidsskrifter og andre fysiske materialer efterspørges fortsat af biblioteksbrugere, og 
der anvendes betragtelige ressourcer på at anskaffe, opbevare og udlåne disse materialer i 
Det Kgl. Bibliotek og i andre forskningsbiblioteker. Resultatmålet har baggrund i rapporten 
med anbefalinger fra arbejdsgruppen om den fremtidige organisering af forskningsbiblio-
teksområdet fra januar 20192 og fokuserer på behovet for bedre udnyttelse af de fysiske ma-
terialer på tværs af bibliotekssektoren og på behovet for koordinering af anskaffelser og ef-
fektiv logistik. Arbejdsgruppen pegede på fjernlån samt indkøb og klargøring af fysiske ma-
terialer som fokusområder og anbefalede, at Det Kgl. Bibliotek laver tilbud om levering af 
disse ydelser til andre forskningsinstitutioner og udformer et tilvalgskatalog med ressource-
estimering og pris for tilvalgsydelserne. 
 
                                                      
2 Arbejdsgruppens rapport kan læses på https://kum.dk/fileadmin/_kum/1_Nyheder_og_presse/Arkiv/2019/Rapport_med_anbefalin-
ger_fra_arbejdsgruppen_om_forskningsbiblioteker.pdf  

https://kum.dk/fileadmin/_kum/1_Nyheder_og_presse/Arkiv/2019/Rapport_med_anbefalinger_fra_arbejdsgruppen_om_forskningsbiblioteker.pdf
https://kum.dk/fileadmin/_kum/1_Nyheder_og_presse/Arkiv/2019/Rapport_med_anbefalinger_fra_arbejdsgruppen_om_forskningsbiblioteker.pdf
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Målsætningen om et færdigt servicekatalog over de ydelser, der kan tilbydes andre instituti-
oner, er ikke nået i 2020. Det skyldes primært, at Det Kgl. Biblioteks interne processer og 
forretningsgange ikke var fuldt ud implementeret i kølvandet på lanceringen af nye biblio-
tekssystem i november 2019. Først når dette er sket – forventeligt medio 2021 – bliver det 
muligt at beregne procestid og dermed kostpris for serviceydelserne til andre institutioner. 
Imidlertid har Det Kgl. Bibliotek i 2020 indledt drøftelser med DMJX, Glyptoteket og Niels 
Bohr Instituttet, KU om pilot-serviceaftaler, som skal bidrage til at udarbejde det endelige 
servicekatalog. Konkret er Det Kgl. Bibliotek i færd med at indgå en partner- og serviceaftale 
med DMJX om indkøb, katalogisering og klargøring af trykte bøger og tidsskrifter med hertil 
fastlagte procestider og priser. Denne aftale kommer til at danne et udgangspunkt for det 
servicekatalog, som alle danske forskningsinstitutioner kan gøre brug af fremover. 
 
Konklusion: 
Resultatmålet om at understøtte driftsoptimering af forskningsbibliotekernes fysiske samlin-
ger anses på den baggrund for delvist opfyldt. 
 
Resultatmål 5: Det Kgl. Bibliotek vil gøre egne fysiske samlinger mere tilgængelige 
for borgere i hele landet 
 

Operationelt 
mål/aktivitets-
tal1 

R2018 R2019 B2020 R2020 B2021 B2022 B2023 

5.1 Digitalise-
ring af KB’s 
egne fysiske 
samlinger 
med høj bru-
gerefter-
spørgsel 

- - 165.000 
enheder 
digitali-
seret: 
105.000 
kulturhi-
storiske 
fotogra-
fier;  
30.000 
topogra-
fiske bil-
leder, 
kort mv.;  
30.000 
hånd-
skrifter 

÷ 
(121.016 
enheder 
digitali-
seret: 
78.944 
kulturhi-
storiske 
fotogra-
fier; 
27.372 
topogra-
fiske bil-
leder, 
kort mv.; 
14.700 
hånd-
skrifter) 

270.000 
enheder 
digitali-
seret: 
105.000 
kulturhi-
storiske 
fotogra-
fier;  
90.000 
topogra-
fiske bil-
leder, 
kort mv.;  
75.000 
hånd-
skrifter 

Måltal 
fastsæt-
tes i 
2021 

Måltal 
fastsæt-
tes i 
2021 

5.2 Formid-
ling af nye di-
gitaliserede 
samlinger 

- - - - Nyt kam-
pagne-
koncept 
udviklet 
og afprø-
vet 

Måltal 
for be-
nyttelse 
fastsæt-
tes i 
2021 

Måltal 
for be-
nyttelse 
fastsæt-
tes i 
2021 

5.3 Digitalise-
ring af KB’s 
egne fysiske 
materialer, 
antal fysiske 
enheder i alt2 

431.637 788.148 430.000 ÷ 
(356.476) 

300.000 Måltal 
fastsæt-
tes i 
2021 

Måltal 
fastsæt-
tes i 
2022 

Pligtaflevering 
af fysiske ma-
terialer, antal 

133.009 140.286 - 115.096 - - - 
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enheder mod-
taget3  
Pligtaflevering 
af fysiske ma-
terialer, antal 
fysiske enhe-
der indlemmet 

115.712 93.240 - 71.694 - - - 

1Aktivitetstal fremstår med lyseblå baggrund. 
2 Antallet af digitaliserede fysiske enheder kan svinge relativt meget fra år til år og afhænger bl.a. af, hvilke typer 
samlingsmaterialer der digitaliseres. F.eks. svarer 300.000 luftfotografier til samme antal fysiske enheder, mens 
300.000 bogsider kan tælle som 1.000 fysiske enheder (bogbind) og 300.000 avissider kan måske tælle som 200 
digitaliserede avisbind. Derfor fastsættes konkrete måltal årligt. 
3 Modtagelse af pligtafleverede fysiske materialer omfatter de materialer, som modtages og behandles inden fra-
sortering eller indlemmelse, herunder trykte monografier, tidsskrifter, småtryk og AV-medier. 
 
Årets digitaliseringsindsats har været stærkt påvirket af corona-restriktionerne og hjemsen-
delse af medarbejdere i marts-juni og igen i december 2020. Digitalisering af fysiske samlin-
ger kræver, at man er fysisk til stede på biblioteket, både på grund af samlingerne og det 
tekniske udstyr, der anvendes til digitalisering. I de måneder, hvor digitaliseringen kunne 
finde sted, blev der i alt digitaliseret over 356.000 fysiske enheder, herunder bl.a. 260.000 
fotografier, 40.000 postkort, tegninger og plakater, 11.500 tidsskrifter og 4.200 bøger. Antal 
digitaliserede enheder fra samlinger med særlig høj brugerefterspørgsel fremgår af tabellen 
ovenfor. Digitaliseringsproduktionen genoptages så snart situationen tillader det, men det 
bliver ikke muligt at indhente alt det tabte.  
  
Konklusion: 
Resultatmålet om at gøre egne fysiske samlinger mere tilgængelige for borgere i hele landet 
anses på den baggrund at være delvist opfyldt. 
 
Resultatmål 6: Det Kgl. Bibliotek vil øge borgernes brug af bibliotekets landsdæk-
kende tilbud 
 

Operationelt 
mål 

R2018 R2019 B2020 R2020 B2021 B2022 B2023 

6.1 Integration 
af KB’s digi-
tale samlinger 
med folkebib-
liotekernes 
formidlings-
platforme 

- - Behovs-
analyse  
og af-
dækning 
af tekni-
ske mu-
ligheder  
igangsat 

 Behovs-
analyse 
og af-
dækning 
af tekni-
ske mu-
ligheder 
gennem-
ført 

Teknisk 
integra-
tion og 
formid-
lings-
strategi 
klar; 
pilotpro-
jekt med 
5 ud-
valgte 
folkebib-
lioteker 
gennem-
ført 

Mindst 
25 folke-
bibliote-
ker an-
vender 
løsnin-
gen;  
måltal for 
benyt-
telse 
fastsæt-
tes i 2022 

6.2 Brugerun-
dersøgelse 
blandt alle fol-
kebiblioteker, 
der måler 
kendskabs-
grad til KB’s 

- - - - - Bruger-
undersø-
gelsen 
gennem-
ført: 
Kend-

- 
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servicetilbud 
(opgjort i for-
hold til resulta-
terne fra tilsva-
rende bruger-
undersøgelse i 
2018) 

skabs-
grad til 
udvalgte 
services 
øget fra 
34% 
(2018-ni-
veau) til 
60%; 
kend-
skabs-
grad til 
klassiske 
overbyg-
nings-
services 
fastholdt 
på 94% 
(2018-ni-
veau) 1 

1Det operationelle mål er justeret ved, at brugerundersøgelsen gennemføres i 2022 i stedet for 2021. Der henvises 
til det reviderede bilag 2 til rammeaftalen. 

 
Som Danmarks nationale bibliotek er Det Kgl. Bibliotek et bibliotek for alle, enten direkte el-
ler via et andet bibliotek. Folkebibliotekerne er den vigtigste samarbejdspartner i relation til 
Det Kgl. Biblioteks målsætning om at give flere adgang til mere. Resultatmålet er en fortsæt-
telse af tidligere indsats med henblik på at styrke kendskab til og brugen af Det Kgl. Biblio-
teks tilbud. I 2020 blev der gennemført en behovsanalyse og en afdækning af tekniske mu-
ligheder for at integrere Det Kgl. Biblioteks digitale samlinger med folkebibliotekernes for-
midlingsplatforme. Analysen viste, at den mest gangbare vej frem er at etablere integrati-
onsformer, fx gennem API og gennem overførsel af kulturarvsposter fra Det Kgl. Biblioteks 
systemer til den nationale brønd. Dette kan suppleres med andre former for synliggørelse 
på folkebibliotekernes formidlingsplatforme. Der blev samtidig arbejdet videre med formid-
lingsindsatsen over for folkebibliotekerne med særlig vægt på digital formidling. I løbet af 
2020 blev der udbudt 10 webinarer og tutorials til folkebiblioteksansatte om Det Kgl. Biblio-
teks services og tilbud. Deltagere fra 80 folkebiblioteker i hele landet deltog i de afholdte 
webinarer. Der blev arrangeret to livestreaming-sessioner til folkebiblioteker fra ordscenear-
rangementer i Den Sorte Diamant – hhv. med journalisten Matilda Gustavsson og med den 
franske økonom Thomas Piketty i samtale med redaktør Rune Lykkeberg. Der blev indledt 
et samarbejde med centralbibliotekerne om at udvikle et digitalt produktkatalog for den nati-
onale overbygning, hvor samtlige produkter og services fra centralbibliotekerne og Det Kgl. 
Bibliotek præsenteres – dette arbejde fortsætter i 2021.  
 
Konklusion: 
Resultatmålet om at øge borgernes brug af bibliotekets landsdækkende tilbud anses på den 
baggrund for opfyldt.  
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Resultatmål 7: Det Kgl. Bibliotek vil styrke studerendes digitale dannelse 
 

Operationelt 
mål/aktivi-
tetstal1 

R2018 R2019 B2020 R2020 B2021 B2022 B2023 

7.1 Antal di-
gitale læ-
ringsobjek-
ter, som kan 
tilgås via uni-
versiteternes 
platforme2 
(opgjort som 
procentvis 
stigning i for-
hold til det fo-
regående år) 

71 88 10%  (33%) 
Antal = 
117 

10% 10% 10% 

7.2 Antal an-
vendte digi-
tale lærings-
objekter3 
(opgjort som 
procentvis 
stigning i for-
hold til det fo-
regående år) 

8.345 14.152 10%  (27%) 
Antal = 
17.993 

10% 10% 10% 

Antal besøg 
på bibliotekets 
betjeningsste-
der 

2.080.350 2.186.386 - 940.598 - - - 

1Aktivitetstal fremstår med lyseblå baggrund. 
2 Læringsobjekter er medier for læring, der har til formål at videreformidle viden i en digital form, f.eks. via en video, 
quiz, PowerPoint med speak, podcast eller lign. Et læringsobjekt er den mindste læringsenhed, der kan stå alene 
og stadig give mening for den lærende. Regnskabstal 2018 vedr. antal digitale læringsobjekter blev revideret i for-
bindelse med Det Kgl. Biblioteks årsrapport 2019 og er opdateret i forhold til rammeaftalens bilag 2. 
3 Benyttelsen af læringsobjekter opgøres i det format, der er tilgængelig enten 1) på platformen, hvor det digitale 
læringsobjekt er blevet udviklet og bliver streamet/downloadet fra, eller 2) den platform, hvor det digitale læringsob-
jekt er indlejret, f.eks. universiteternes Learning Management System (LMS). Optællingen af benyttelsen er tilpas-
set læringsobjektets format og kan være clicks, downloads, views, completions mv. 
 
Det Kgl. Biblioteks undervisning er efterspurgt blandt universitetsstuderende, da basale in-
formationskompetencer er en forudsætning for at kunne tilegne sig forskningsrettede kom-
petencer, herunder kompetencer der kan styrke de studerendes akademiske redelighed. I 
2020 har anvendelsen af digitale læringsobjekter været særlig relevant, da Det Kgl. Biblio-
teks fysiske undervisning på kort tid blev omlagt til online undervisning. Ændringen medvir-
kede til, at brugen af digitale læringsobjekter blev bragt endnu mere i spil. Der blev i løbet af 
året udviklet nye læringsobjekter – dette resulterede i, at antallet af objekter, som kan tilgås 
via universiteternes platforme, steg med hele 33 pct. i forhold til året før. Den generelle be-
nyttelse af læringsobjekter fulgte godt med og steg med 27 pct. Fordelen ved digitale læ-
ringsobjekter er, at de kan tilgås og benyttes selvstændigt af de studerende samtidig med, 
at de kan inddrages i den undervisning, som udføres af bibliotekets ansatte. 
 
Konklusion: 
Resultatmålet om at styrke studerendes digitale dannelse anses på den baggrund at være 
opfyldt. 
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Resultatmål 8: Det Kgl. Bibliotek vil styrke indsatsen vedr. undervisning og fritidsakti-
viteter til børn og unge 
 

Operationelt 
mål 

R2018 R2019 B2020 R2020 B2021 B2022 B2023 

8.1 Antal ny-
udviklede, 
gennemførte 
undervis-
ningsforløb, 
heraf antal 
permanente  

- - 3/1 
 

÷ (2/1) 3/2 Måltal 
fastsæt-
tes i 2021 

Måltal 
fastsæt-
tes i 2021 

8.2 Antal gen-
nemførte un-
dervisnings-
forløb i alt  
(inkl. forløb for 
skoleklasser på 
egen hånd) 

147 212 200 ÷ (96) 200 Måltal 
fastsæt-
tes i 2021 

Måltal 
fastsæt-
tes i 2021 

8.3 Antal ny-
udviklede, 
gennemførte 
fritidsaktivite-
ter for børn og 
unge 

- - 4  (7) 4 Måltal 
fastsæt-
tes i 2021 

Måltal 
fastsæt-
tes i 2021 

8.4 Antal del-
tagere i fritids-
aktiviteter for 
børn og unge 

721 960 1.000 ÷ (879) 1.150 Måltal 
fastsæt-
tes i 2021 

Måltal 
fastsæt-
tes i 2021 

 
Måltallene for Det Kgl. Biblioteks indsats vedr. undervisning og fritidsaktiviteter til børn og 
unge var ambitiøst sat og blev kraftigt påvirket af corona-restriktionerne i 2020. I marts-juni, 
hvor samtlige betjeningssteder var lukket for adgang, var der planlagt et undervisningsforløb 
i udstillingen om Nick Cave samt et forløb med udgangspunkt i Årets Pressefoto. Begge for-
løb forventedes at tiltrække et stort antal klasser. Efter genåbningen i juni var indsatsen fort-
sat præget af, at flere skoler end normalt valgte at aflyse planlagte besøg. Generelt var un-
dervisningstilbuddene dog pænt besøgt i 2. halvår. Der blev gennemført ét nyudviklet under-
visningsforløb mindre end planlagt i 2020. Det drejer sig om et fondsstøttet forløb om brev-
skrivning, som blev færdigudviklet, men efterfølgende udskudt til 2021 grundet fortsat usik-
kerhed og skiftende regionale og landsdækkende restriktioner.  
 
Afviklingen af fritidsarrangementer for børn og unge startede fint ud med gode besøgstal i 
vinterferien. Under forårets nedlukning blev Den Lille Kulturnat i marts samt flere andre fri-
tidsarrangementer aflyst. Efter genåbningen i juni måtte afviklingen af fritidsarrangemen-
terne tilpasses de gældende corona-restriktioner og retningslinjer for publikumsaktiviteter. 
Der blev udviklet og afhold flere fritidsaktiviteter i 2020 end planlagt, men årets resultat blev 
et lavere antal deltagere end forventet på trods af relativt positive besøgstal i 2. halvår 2020. 
 
Konklusion: 
Resultatmålet om at styrke indsatsen vedr. undervisning og fritidsaktiviteter til børn og unge 
anses på den baggrund for delvist opfyldt.  
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Resultatmål 9: Det Kgl. Bibliotek vil fastholde omfanget af bibliotekets forskning og 
vil øge omverdenens kendskab til den 
 

Operationelt 
mål 

R2018 R2019 B2020 R2020 B2021 B2022 B2023 

9.1 Antal fag-
fællebedømte 
publikationer 
pr. forsker pr. 
år i gennem-
snit over 2 år  
(opgøres hvert 
2. år) 

- 1 1 - 1 (opgø-
res) 

1 1 (opgø-
res) 

9.2 Antal for-
midlingspubli-
kationer 

29 25 25 ÷ (20) 25 25 25 

9.3 Antal fag-
lige foredrag 
og radio/tv-
indslag 

174 73 100 ÷ (83) 100 100 100 

9.4 Omverde-
nens kend-
skab til biblio-
tekets forsk-
ning 

- - - - Udvik-
ling af 
måleme-
tode og 
baseline-
måling 

Måltal 
fastsæt-
tes i 
2021 
pba. 
baseline-
måling 

Måltal 
fastsæt-
tes i 
2021 
pba. 
baseline-
måling 

 
Årets forskningsproduktion er leveret af Det Kgl. Biblioteks fastansatte forskere, projektan-
satte og gæsteforskere samt andet personale med forskningskompetence. I 2020 blev der 
udgivet 20 formidlingspublikationer, hvilket er færre end forventet. Et fald i det samlede antal 
forskningsårsværk fra 4,00 til 2,74 og en begrænset fysisk adgang til bibliotekets materialer i 
2020 har haft en negativ effekt i forhold til både fagfællebedømte publikationer og formid-
lingspublikationer. Publikationsvirksomheden er foregået inden for rammerne af bibliotekets 
eksisterende forskningsstrategi, og de udgivne publikationer er indrapporteret i forskningsre-
gistreringssystemet Pure. Det Kgl. Biblioteks ansatte har derudover stået bag 83 faglige fo-
redrag og radio/tv-indslag i 2020, hvilket er færre end årets måltal på 100. Færre forsknings-
årsværk kombineret med den generelle begrænsning i antal arrangementer, der især påvir-
kede antallet afholdte foredrag, er de væsentligste årsager til, at årets resultat blev lavere 
end forventet.   
 
Emnemæssigt dækker både publikationer og mundtlig formidling Det Kgl. Biblioteks brede 
spænd af samlinger, fagfelter og metoder. Den samlede aktivitet inden for forskning og 
forskningsformidling i 2020 understøtter dermed bibliotekets indsamling og bevaring af kul-
turarven, bidrager til at øge kendskabet til Det Kgl. Biblioteks samlinger og services hos et 
bredt publikum og viser anvendelsen af kulturarv (tekst, lyd, billeder, data) i overensstem-
melse med videnskabelige normer. 
 
Konklusion: 
Resultatmålet om at fastholde omfanget af bibliotekets forskning samt øge omverdenens 
kendskab til den anses på den baggrund for ikke opfyldt. 
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2.5. Forventninger til kommende år 
 
Tabel 5. Forventninger til det kommende år 

  Regnskab 2020 Grundbudget 2021 
Bevilling og øvrige indtægter -680,3 -693,9 

Udgifter 680,1 693,9 

Resultat -0,1 0,0 
Kilde: Statens Koncernsystem  
 
2020 var det første år i den fireårige rammeaftaleperiode. Pandemien ændrede afgørende 
på vilkår og dermed på årets resultater. Men den strategi, der ligger til grund for rammeafta-
len, er fortsat relevant, og den vil være rettesnoren for de kommende års arbejde. Digitalise-
ring i bred forstand er nøglen til at nå de strategiske mål. Det er nøglen til at nå længere ud, 
til at nå flere brugere, og det er nøglen til den nødvendige effektivisering af driften. Nedluk-
ningen af det fysiske bibliotek har understreget betydningen af digital tilgængelighed, og ar-
bejdet med den digitale transformation skal intensiveres. Under nedlukningen blev nye digi-
tale tilbud taget i brug. Nogle af dem var midlertidige, men brugstallene viser potentialet, og 
det vil der blive arbejdet videre med. Den digitale transformation berører også de interne for-
hold, og der arbejdes med ændring af bibliotekets organisation, så den i højere grad under-
støtter den digitale udvikling. 
 
Nedlukningen har også vist betydningen af det fysiske møde og det fysiske rum, som biblio-
teket også er. Der er i flere år arbejdet med at fastholde attraktive og tidssvarende biblio-
teksrum, som ramme om indsigt, inspiration og fordybelse. Renoveringen af publikumsarea-
ler i Det Kgl. Biblioteks bygning på Nørre Allé i København er ved at være afsluttet og for-
ventes at blive en lige så stor publikumssucces, som den prisbelønnede renovering af publi-
kumsarealerne i bygningen i Aarhus. I kraft af en større fondsbevilling vil fokus i de kom-
mende år være udbygning af publikumsarealerne i den gamle biblioteksbygning i det cen-
trale København. Denne udbygning er muliggjort af flytning af samlinger til den kommende 
magasinbygning i Frederikssund. Magasinbygningen, fælles for Nationalmusset og Det Kgl. 
Bibliotek, vil væsentligt forbedre bevaringssituationen for bibliotekets store og værdifulde 
samlinger. Forberedelse af ibrugtagningen af det nye fællesmagasin vil være en af de store 
opgaver i de kommende år. 
 
 
3. Regnskab 
 
3.1 Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, der fremgår af 
regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk 
Administrative Vejledning.  
 
Årsrapporten 2020 er opstillet efter disse regler og principper med følgende afvigelser/speci-
fikationer i forhold til regelsættet: 
 

- installationer med særligt højt teknologiindhold afskrives efter dispensation fra Kul-
turministeriet over 10 år i stedet for 20 år; 
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- reoler, som anvendes til magasinering af bibliotekets samlinger, afskrives som in-
ventar med en afskrivningstid på 10 år. 

 
Regnskabsoplysningerne, der anvendes i årsrapporten, er, hvor det er muligt, baseret på 
Statens Koncernsystem (SKS) samt Statens Budgetsystem (SBS).  
 
Det Kgl. Bibliotek modtager fondsmidler til kulturarrangementer, forskningsaktiviteter mv. 
Sådanne tilskudsfinansierede aktiviteter holdes regnskabsmæssigt adskilt fra institutionens 
ordinære drift, og forbrug på aktiviteterne registreres enten løbende eller omposteres fra or-
dinær virksomhed på et dokumenteret grundlag (tidsregistrering mv.). Indtægter føres kvar-
talsvis mod nedskrivning af tilskuddet (ved forudbetalinger) eller ved registrering af et tilgo-
dehavende (ved efterbetalinger). Mindreforbrug returneres til tilskudsgiver med mindre an-
det aftales med denne.  
 
Biblioteket medfinansierer i en række tilfælde aktiviteter, der i øvrigt håndteres som tilskuds-
projekter. Dette vil normalt fremgå af såvel ansøgning som budget. Egentligt merforbrug i 
forhold til samlet budget forekommer sjældent, men dækkes i disse tilfælde af bibliotekets 
ordinære bevilling. Biblioteket har normalt ikke indtægter genereret af tilskudsfinansierede 
aktiviteter ud over selve tilskuddet, men skulle det forekomme, vil anvendelsen af indtæg-
terne blive aftalt med tilskudsgiver. 
 
I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, så det 
arbejdsgivebetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæse-
net nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er 
ændret som følge af akt. 291 af 3. september 2020 om ændring af de statslige regnskabs-
regler for værdiansættelse af feriepengeforpligtelser. Ændringen i værdiansættelse af ferie-
pengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at fe-
riepengeforpligtelsen er opreguleret med 4,9 mio. kr. 
 
3.2 Resultatopgørelse 
Tabel 6 viser resultatopgørelsen for 2020 sammenholdt med 2019 samt budget 2021. 2021 
er baseret på det af Kulturministeriet godkendte grundbudget. 
 
Tabel 6. Resultatopgørelse  
Mio. kr., løbende priser 2019 2020 2021 

Ordinære driftsindtægter       
Indtægtsført bevilling       
Bevilling -569,0 -570,8 -578,9 
Indtægtsført bevilling i alt -569,0 -570,8 -578,9 
Salg af varer og tjenesteydelser -96,4 -91,2 -94,2 

Eksternt salg af varer og tjenesteydelser -20,3 -14,1 -18,2 
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser -76,1 -77,1 -76,0 

Tilskud til egen drift -10,5 0,0 -4,8 
Gebyrer -0,8 -0,2 -0,8 
Ordinære driftsindtægter i alt -676,7 -662,1 -678,7 
Ordinære driftsomkostninger       

Ændring i lagre 0,0 0,3 0,1 
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Forbrugsomkostninger       
Husleje 4,0 4,0 3,5 

Forbrugsomkostninger i alt 4,0 4,0 3,5 
Personaleomkostninger       

Lønninger 282,6 287,0 286,8 
Andre personaleomkostninger -0,1 0,2 0,2 
Pension 43,8 45,5 45,5 
Lønrefusion -10,1 -11,0 -11,0 

Personaleomkostninger i alt 316,2 321,7 321,5 
Af- og nedskrivninger 33,3 31,7 31,5 
Internt køb af varer og tjenesteydelser 110,0 107,7 108,0 
Andre ordinære driftsomkostninger 198,4 173,2 184,4 

Ordinære driftsomkostninger i alt 661,8 638,7 649,0 
Resultat af ordinær drift -14,9 -23,5 -29,7 
Andre driftsposter       

Andre driftsindtægter -32,2 -15,2 -15,2 
Andre driftsomkostninger 8,4 3,1 5,0 

Resultat før finansielle poster -38,7 -35,5 -39,9 
Finansielle poster       

Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 
Finansielle omkostninger 38,5 38,3 39,9 

Resultat før ekstraordinære poster -0,2 2,8 0,0 
Ekstraordinære poster       

Ekstraordinære indtægter 0,0 -2,9 0,0 
Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat -0,2 -0,1 0,0 

Kilde: Statens Koncernsystem 
 
Årets resultat blev, som det fremgår, et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til 0,2 ‰ 
af nettobevillingen på finansloven.  
 
Dette må efter Det Kgl. Biblioteks opfattelse betragtes som et tilfredsstillende resultat navn-
lig i lyset af de ekstraordinært vanskelige betingelser, som bibliotekets drift har været under-
lagt i det forgangne år som følge af restriktionerne i forbindelse med COVID-19. 
 
Indtægter i form af salg af varer og tjenesteydelser samt øvrige driftsindtægter er faldet, hvil-
ket delvist er en effekt af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19. I alt har biblioteket 
mistet indtægter i størrelsesordenen 7 mio. kr. Tabet er især knyttet til billetindtægter i for-
bindelse med kulturaktiviteter og til stærkt faldende udlejningsaktiviteter.  
 
Ændringen under andre indtægter skyldes dog også, at biblioteket i 2019 havde to engangs-
indtægter på i alt 11,5 mio. kr., jf. bibliotekets årsrapport for 2019. 
 
For så vidt angår Tilskud til egen drift, er de indtægter, der i 2019 blev ført på standardkonto 
34.10 i 2020 blevet ført på standardkonto 33.10. Biblioteket vil fremadrettet skelne mellem 
indtægter på 34.10 og 33.10.  
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Endelig indeholder driftsregnskabet en ekstraordinær indtægt på 2,9 mio. kr. Det drejer sig 
om indtægtsførsel af et beløb til bortfald, der hidrører fra regnskaberne for de tidligere insti-
tutioner, der indgik i den nye institution. Der er tale om overheads mv., som ikke har kunnet 
henføres til konkrete projekter. Beløbet har været drøftet med såvel Rigsrevisionen som 
Økonomistyrelsen, der samstemmende har vurderet, at beløbet bør bortfalde, jf. også ne-
denfor om resultatdisponering og egenkapitalforklaring. 
 
På udgiftssiden er posten andre ordinære driftsomkostninger faldet med godt 25 mio. kr. i 
forhold til 2019. Dette afspejler bl.a., at biblioteket i 2019 afsluttede en stor lovpligtig renove-
ring af taget på en af bygningerne på Slotsholmen til mere end 20 mio. kr. Herudover spiller 
det ind, at der er rejst væsentligt mindre i 2020 på grund af COVID-19 samt at biblioteket i 
øvrigt har omprioriteret og tilpasset aktivitetsniveauet til det nævnte indtægtsfald.  
 
I forbindelse med gennemgangen af anlæg i årsafslutningen konstateredes det, at afskriv-
ningstiden på et anlæg skulle forkortes. Imidlertid fik Statens Administration byttet rundt på 
fortegnene i den forbindelse. Dette betyder, at standardkonto 20 er 2,6 mio. kr. for lav, mens 
standardkonto 22 er 2,6 mio. kr. for høj. Det er tale om en ren teknisk fejl, som er uden be-
tydning for det samlede resultat. 
    
Budgettet for 2021 afspejler bibliotekets grundbudget, sådan som det er godkendt af Kultur-
ministeriet. 
 
3.2.1 Resultatdisponering 
Tabel 7 viser, at årets mindreforbrug er disponeret til overført overskud, mens den før-
nævnte ekstraordinære indtægt er disponeret til bortfald. 
 
Tabel 7. Resultatdisponering  
Mio. kr., løbende priser   2020 

 Disponeret til bortfald -2,9 

  Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 

  Disponeret udbytte til statskassen 0,0 

  Disponeret til overført overskud 0,1 

Kilde: Statens Koncernsystem samt Statens Budgetsystem 
 
3.2.2 Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodiseringsposter 
Der er ikke tilbageført hensættelser. 
 
Hensættelsen til bibliotekets tabsgivende aftale med Statens It er forhøjet med 0,5 mio. kr., 
efter at Statens It har ændret skønnet for aftalen. Herudover er hensættelsen til retablering 
af lejemål forhøjet med 0,3 mio. kr. Forhøjelsen vedrører et lejemål, som er opsagt fra udle-
jers side, og som biblioteket fraflytter medio 2021. Endelig er der hensat til en copyright-af-
tale, som tidligere blev afregnet inden for regnskabsåret, men som nu først opgøres endeligt 
med hensyn til beløbstørrelse mv. omkring 1. april året efter.  
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3.3 Balancen 
I det følgende kommenteres balancen for Det Kgl. Bibliotek. Balancen viser aktiver og passi-
ver pr. 31. december 2020. Den samlede balance udgør 904,7 mio. kr. pr. 31. december 
2020 mod 975,9 mio. kr. pr. 31. december 2019.  
 
Tabel 8. Balance    

 
  

Aktiver Mio. kr. 2019 2020 Passiver 2019 2020 
Note:     Note:     
  Anlægsaktiver:       Egenkapital     
1 Immaterielle anlægsaktiver 

  
  Reguleret egenkapital (startka-

pital) 
12,8 12,8 

  Færdiggjorte udviklingsprojekter 6,5 5,2   Opskrivninger 0,0 0,0 

  
Erhvervede koncenssioner, paten-
ter, licenser m.v. 

0,0 0,0   Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  Udviklingsprojekter under opførelse 0,1 0,0   Bortfald og kontoændringer 0,0 2,9 

  Immaterielle anlægsaktiver i alt 6,6 5,2   Udbytte til staten 0,0 0,0 
2 Materielle anlægsaktiver       Overført overskud 33,4 30,6 

  Grunde, arealer og bygninger 725,4 697,1   Egenkapital i alt 46,2 46,3 

  Infrastruktur 0,0 0,0   Hensatte forpligtelser 4,2 5,2 

  Transportmateriel 0,7 1,7         

  Produktionsanlæg og maskiner 1,6 1,2   Langfristede gældsposter 
 

  

  Inventar og IT-udstyr 7,0 8,2   FF4 Langfristet gæld 743,2 716,1 

  
Igangværende arbejder for egen 
regning 

0,0 0,0   Donationer 6,2 5,0 

  Materielle anlægsaktiver i alt 734,7 708,3   Prioritets gæld  0,0 0,0 

  Statsforskrivning 12,8 12,8   Anden langfristet gæld 0,0 0,0 

  
Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0   Langfristet gæld i alt 749,4 721,1 

  Finansielle anlægsaktiver i alt 12,8 12,8   
  

  

  Anlægsaktiver i alt 754,1 726,3   
  

  

  Omsætningsaktiver       
  

  

  Varebeholdning 0,0 0,4   Kortfristede gældsposter 
 

  

  
Tilgodehavender 68,8 51,8   Leverandører af vare og tjene-

steydelser 
82,5 53,5 

  Periodeafgrænsningsposter 28,5 10,5   
  

  

  Værdipapirer 0,0 0,0   Anden kortfristet gæld 15,6 4,0 

  Likvide beholdninger 0,0 0,0   Skyldige feriepenge 53,5 53,5 

  FF5 Uforrentet konto 118,4 116,5   
  

  

  
FF7 Finansieringskonto 6,2 -0,7   Igangværende arbejder for 

fremmed regning, forpligtelser 
24,2 21,2 

  
Andre likvider -0,1 0,0   Periodeafgrænsningsposter, 

forpligtelser 
0,2 0,1 

  Likvide beholdninger i alt 124,5 115,7   Kortfristet gæld i alt 176,0 132,2 

  Omsætningsaktiver i alt 221,8 178,4   Gældsforpligtelser i alt 925,4 853,2 

  Aktiver i alt 975,9 904,7   Passiver i alt 975,9 904,7 

Kilde: Statens Koncernsystem 
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Ændringen dækker over et fald i anlægsaktiver på knap 30 mio. kr., der modsvares af en 
ændring i den langfristede gæld. Ændringen i anlægsaktiver er udtryk for, at årets afskriv-
ninger overstiger tilgangen af nyinvesteringer. Den langfristede gæld på FF4 overstiger be-
holdningen af anlægsaktiver pr. ultimo, fordi gælden først korrigeres i nyt år for afskrivninger 
og eventuel tilgang i 4. kvartal året forinden. 
 
Beholdningen på tilgodehavender 2019 er forhøjet med 4,9 mio. kr. Se afsnit 3.1 anvendt 
regnskabspraksis. 
 
Under omsætningsaktiverne er både tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter faldet 
med 18 mio. kr. hver. Hertil kommer et mindre fald i beholdningen af likvider, som også er 
med til at forklare ændringen i aktivmassen fra primo til ultimo. 
 
På passivsiden suppleres det førnævnte fald i den langfristede gæld på FF4-kontoen af et 
fald i leverandørgæld på ca. 30 mio. kr. og i anden gæld på godt 10 mio. kr.  
 
Den langfristede gæld på FF4 er i januar 2021 reguleret med 7,6 mio. kr. svarende til æn-
dringen i den langfristede aktivmasse i 4. kvartal 2020, så der er overensstemmelse med 
trækket på lånerammen. 
 
Det bemærkes, at der under skyldige feriepenge er optaget en primokorrektion på 4,9 mio. 
kr. som følge af den nye ferielov jf. også afsnit 3.1 anvendt regnskabspraksis. 
 
3.4 Egenkapitalforklaring 
Tabel 9 viser årets egenkapitalforklaring. 
 
Tabel 9. Egenkapitalforklaring   

      
note: Mio. kr., løbende priser 2019 2020 
  Egenkapital primo R-året 46,0 46,2 

  Startkapital primo 12,8 12,8 

  +Ændring i startkapital 0,0 0,0 

  Startkapital ultimo 12,8 12,8 

  Opskrivninger primo 0,0 0,0 

  +Ændringer i opskrivninger 0,0 0,0 

  Opskrivninger ultimo 0,0 0,0 

  Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 

  +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 

  Overført overskud primo 33,2 33,4 

  +Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 

  +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 

  +Overført fra årets resultat 0,2 0,1 

  - Bortfald af årets resultat 0,0 -2,9 

  - Udbytte til staten 0,0 0,0 

  Overført overskud ultimo 33,4 30,6 
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  Egenkapital ultimo 46,2 43,4 
  *Egenkapital ultimo jf. balancen (tabel 8)  46,2 46,3 

Kilde: Statens Koncernsystem samt Statens Budgetsystem 
 
Ændringen i egenkapitalen fra primo til ultimo afspejler årets resultat i form af et mindrefor-
brug på 0,1 mio. kr. Hertil kommer bortfaldet af den ekstraordinære indtægt på 2,9 mio. kr., 
som er forklaret under resultatopgørelsen ovenfor. 
 
3.5 Likviditet og låneramme 
I tabel 10 belyses udnyttelsen af lånerammen, der er faldet til 78,3% mod godt 81% ultimo 
2019. Faldet skyldes, at årets afskrivninger og dermed afdragene på den tilhørende gæld 
overstiger nyanskaffelserne. 
 
Tabel 10. Udnyttelse af låneramme  
Mio. kr., løbende priser 2020 
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2020 708,6 
Låneramme pr. 31. december 2020 904,5 
Udnyttelsesgrad i procent 78,3% 

Kilde: Statens Koncernsystem 
 
3.6 Opfølgning på lønsumsloft 
Tabel 11 viser udviklingen i opsparingen af uforbrugt lønsum. 
 
Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft § 21.31.13 
Mio. kr., løbende priser 2020 
Lønsumsloft FL 318,3 
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 318,3 
Lønforbrug under lønsumsloft 311,9 
Difference (mindreforbrug) 6,4 
Akkumuleret opsparing ultimo forrige år 202,5 
Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år 208,9 

Kilde: Statens Koncernsystem 
 
Som det fremgår, er der tale om et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til lønsumsloftet 
på finansloven, som har øget opsparingen pr. ultimo til 208,9 mio. kr.  
 
Det bemærkes, at lønforbruget under lønsumsloftet kun er en del af de samlede personale-
omkostninger. Personaleomkostningerne i resultatopgørelsen omfatter også lønninger, pen-
sioner mv. under indtægtsdækket virksomhed og de tilskudsfinansierede aktiviteter, der ikke 
tæller med i lønforbruget under lønsumsloftet. 
 
3.7 Bevillingsregnskabet 
Tabel 12 viser bevillingsregnskabet. 
 
Tabel 12. Bevillingsregnskab     

  

Hoved-
konto 

Navn Bevillings-
type 

Mio kr. Bevilling Regnskab Afvigelse Viderefør-
sel Ultimo 

Drift 
21.31.13 Det Kgl. Bibliotek Driftsbevilling Udgifter 689,4 680,1 9,3 0,0 
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Indtægter -118,6 -109,5 -9,1 0,0 
I alt 570,8 570,7 0,1 30,6 

Administrerede ordninger 
21.31.04 Digitale fag- og 

forskningsbibliotek 
Reservati-

ons-bevilling 
Udgifter 214,7 223,4 -8,7 0,0 
Indtægter -209,2 -217,9 8,7 0,0 
I alt 5,5 5,5 0,0 0,0 

Kilde: Statens Koncernsystem 
 
Tabel 12A. Udgiftsbaserede hovedkonti § 21.31.13 
Hovedkonto  Navn Bevillingstype (Mio. kr.) Bevilling Regnskab 
21.31.13 Det Kgl. Bibliotek Driftsbevilling Udgifter  689,4 680,1 

Indtægter  -118,6 -109,4 

Kilde: Statens Koncernsystem 
 
Under bibliotekets driftsbevilling, 21.31.13, er der på udgiftssiden tale om et mindreforbrug i 
forhold til bevillingen på godt 9,3 mio. kr., som modsvares af mindreindtægter i stort set 
samme størrelsesorden.  
 
Afvigelsen kan især henføres til det førnævnte indtægtstab på 7 mio. kr. i forbindelse med 
COVID-19 og den tilpasning på udgiftssiden, som biblioteket som konsekvens heraf gen-
nemførte.   
 
For så vidt angår den administrerede tilskudsordning på 21.31.04, er der et merforbrug på 
knap 8,7 mio. kr., som modsvares af merindtægter i samme størrelsesorden, så resultatet 
samlet bliver 0. 
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4. Bilag 
 
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance 
 
Tabel 13 - Note 1: Immaterielle anlægsaktiver  
Mio. kr., løbende priser 

Færdiggjorte 
udviklings-
projekter 

Erhvervede 
koncessioner, 

patenter, li-
censer mv. 

I alt 

  

Primobeholdning 13,2 5,2 18,4 
 31,7Opskrivning 0,0 0,0 0,0 
Kostpris pr. 1.1.2020 (før 
afskr.) 13,2 5,2 18,4 
Tilgang 0,0 0,0 0,0 
Afgang 6,3 3,8 10,1 
Kostpris pr. 31.12.2020 
(før afskr.) 6,9 1,4 8,2 
Akk. afskrivninger 1,6 1,4 3,0 
Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 
Akk. af- og nedskrivninger 
31.12.2020 1,6 1,4 3,0 
Regnskabsmæssig værdi 
pr. 31.12.2020 5,2 0,0 5,2 
Årets afskrivninger 5,0 3,8 8,8 
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 
Årets af- og nedskrivninger 5,0 3,8 8,8 
Afskrivningsperiode/år 5-8 3   

Kilde: Statens Koncernsystem 

 
  Udviklingsprojekter 

under opførelse   
Primosaldo pr. 1.1 2020 0,1 
Tilgang -0,1 
Nedskrivninger 0,0 
Afgang 0,0 
Kostpris pr. 31.12.2020 0,0 

Kilde: Statens Koncernsystem 
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Tabel 14 - Note 2: Materielle anlægsaktiver 
Mio. kr. G

runde, arealer 
og bygninger 

Infrastruktur 

Produktionsanlæ
g 

og m
askiner 

Transportm
ateriel 

Inventar og IT-ud-
styr 

I alt 

Primobeholdning 1082,4 0,0 7,5 3,0 123,0 1216,0 

Opskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 1.1.2020 (før afskr.) 1082,4 0,0 7,5 3,0 123,0 1216,0 
Tilgang 0,0 0,0 0,3 1,3 6,3 7,9 
Afgang 14,1 0,0 0,7 1,5 23,8 40,2 

Kostpris pr. 31.12.2020 (før afskr.) 1068,3 0,0 7,1 2,8 105,5 1183,7 
Akk. afskrivninger 369,7 0,0 5,9 1,1 97,3 473,9 
Akk. nedskrivninger 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 
Akk. af- og nedskrivninger 
31.12.2020 371,2 0,0 5,9 1,1 97,3 475,4 
Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2020 697,1 0,0 1,2 1,7 8,2 708,3 
Årets afskrivninger -14,2 0,0 0,0 1,3 18,8 5,9 
Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets af- og nedskrivninger -14,2 0,0 0,0 1,3 18,8 5,9 
Afskrivningsperiode/år 10/20/50 0 5-10 5 3/5/10   

Kilde: Statens Koncernsystem 

 
Årets afskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver på i alt 14,7 mio. afviger fra 
afskrivningerne i resultatopgørelsen tabel 6. Årsagen er tilbageførsel af af- og nedskrivnin-
ger for afgangsførte anlæg i året. 
 
Tabel 15 Note 3. Hensatte forpligtelser  
Mio. kr.   
Hensat i 2020 til Beløb 
Fratrædelsesgodtgørelse, 3 åremålsstillinger 1,2 
Retablering af to lejemål 0,7 
Omstrukturering, tabsgivende kontrakt med Statens IT 3,0 
Skyldig Copyright 0,3 
Hensættelser i alt 5,2 

Kilde: Internt regnskab 
 
4.2 Indtægtsdækket virksomhed 
 
Tabel 16. Indtægtsdækket virksomhed (uk 90) 
  Ultimo Ultimo Ultimo 
Løbende priser, Mio. kr. 2018 2019 2020 
Digitaliseringsydelser 5,1 5,0 4,9 
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Bevaringsydelser 3,1 3,2 3,3 
Sikringsydelser 1,4 1,4 1,4 
IT Hosting 3,1 3,4 3,6 
Biblioteksydelser 4,9 5,4 6,2 

Kilde: Internt regnskab 
 
Det Kgl. Bibliotek har på finansloven hjemmel til at udøve indtægtsdækket virksomhed. Den 
indtægtsdækkede virksomhed er udløber af aktiviteter under ordinær virksomhed og omfat-
ter fx digitalisering og bevaringsydelser. Den indtægtsdækkede virksomhed udføres adskilt 
fra institutionens øvrige opgaver.  
 
4.4 Tilskudsfinansieret virksomhed 
 
Tabel 17. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (uk 97) 

 
Kilde: Internt regnskab 
Note 1: Tabellen er grupperet efter projekternes forbrug i 2020. Den samlede beholdning pr. ultimo på 11,9 mio. kr. 
består af såvel forudbetalinger (93.41) som udlæg (61.40). Saldoen kan derfor ikke umiddelbart genfindes i balan-
cen. Det Kgl. Bibliotek har på akt. 187 af 11.6.2020 om energieffektivisering på statsinstitutioner under Kulturmini-
steriet modtaget i alt 1,9 mio. kr. til energieffektiviseringsprojekter. Projekterne er igangsat i 2020 men størstedelen 
af afløbet forventes afviklet i 2021. I tabellen ovenfor indgår de i videreførslen under øvrige projekter.  
 
Tabel 18. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (uk 95) 

Kilde: Internt regnskab 
Note 1: Tabellen er grupperet efter projekternes forbrug i 2020. Den samlede beholdning pr. ultimo på 2,2 mio. kr. 
består af såvel forudbetalinger (93.41) som udlæg (61.40). Saldoen kan derfor ikke umiddelbart genfindes i balan-
cen.   
 

Løbende priser, 

Overført 
overskud fra 
tidligere år

Årets tilskud Årets udgifter Årets resultat Overskud til 
videreførsel

Kompentenceudv. Open science og digital lit. -0,3 0,0 1,7 1,7 1,5
UNGLI - nationale licenser -0,7 -0,7 1,3 0,7 0,0
Udstilling Nick Cave -2,1 -3,1 2,7 -0,4 -2,5
Den Skolehistoriske samling -0,5 -0,7 0,9 0,2 -0,3
DEFF STAK -0,1 0,0 0,8 0,8 0,7
CBS Bibliotekssystem 0,0 -0,8 0,8 0,0 0,0
Digitalisering af B.W.Luxdorphs samling -0,1 -0,3 0,4 0,1 0,0
Bibliotekssystem - Leganto/Ex Libris 0,0 -0,3 0,3 0,0 0,0
UNGLI - markedsføring 0,0 -0,3 0,3 0,0 0,0
Human Capital 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
Øvrige projekter -9,7 -5,3 3,4 -1,9 -11,6
I alt -13,4 -11,4 12,8 1,4 -11,9

Løbende priser, 
Overført 

overskud fra 
Årets tilskud Årets udgifter Årets resultat Overskud til 

videreførsel
Udgivelse af C.F.E.Hornemanns "Aladdin" -0,4 -0,4 0,4 0,1 -0,3
Fra fortegnelse til UNESCO (PhD) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beasts to Craft: BioCodicology (EU) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Moravians of both Worlds (PhD) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kulturarvscluster -0,6 0,0 0,6 0,6 -0,1
Musikalske versioneringspraksisser -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2
Kominterns hemmelige apparat i Skandinavien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Flygtige scenekunstformer 0,2 -0,3 0,1 -0,2 0,0
Mellem kunsten og bogen -1,9 0,0 0,6 0,6 -1,4
Øvrige projekter -0,3 -1,0 1,0 0,0 -0,3
I alt -3,2 -1,7 2,6 1,0 -2,2



 

Side 33 

4.6 It-omkostninger 
 
Tabel 19. It-omkostninger, mio. kr.   
Sammensætning Mio. kr. 
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)  31,2 
It-systemdrift 14,8 
It-vedligehold 2,0 
It-udviklingsomkostninger 4,7 
Udgifter til it-varer til forbrug 2,4 
I alt 55,1 

Kilde: Statens Koncernsystem og Navision Stat 

 
4.7 Dokumentationsnotat vedr. dispositioner på § 21.31.04. Drift og udvikling 
af det digitale fag- og forskningsbibliotek, underkonto 20 
 
Hovedkonto 21.31.04. Drift og udvikling af det digitale fag- og forskningsbibliotek blev etab-
leret i forbindelse med finansloven for 2020 som følge af akt. 114 af 4. april 2019 om over-
førsel af opgaver fra Danmarks Fag- og Forskningsbibliotek til Det Kgl. Bibliotek.   
 
Bevillingen, der er en reservationsbevilling, administreres af Det Kgl. Bibliotek. 
 
I dette notat redegøres der for Direktionens dispositioner på underkonto 20. Udvikling af di-
gitale biblioteker. Underkontoen vedrører tilskud, der ifølge finansloven skal anvendes til ak-
tiviteter, der bidrager til udviklingen af det digitale fag- og forskningsbibliotek, herunder ud-
vikling af et fælles netværk af informationsressourcer, fælles udviklingsprojekter, fælles 
driftsløsninger og faciliteter, der understøtter dansk uddannelse og forskning. 
 
Disponibel ramme og overblik over dispositioner 
Bevillingen på underkontoen var på 5,5 mio. kr. i 2020. Hertil kom et tilbageløb på gamle 
projekter fra det tidligere DEFF-sekretariat på knap 0,6 mio. kr., så den samlede disponible 
ramme var på 6,1 mio. kr.    
 
Disse midler er disponeret således:  
 
 Projekt Beløb 
   

a) UNGLI, flere projekter 996.000 
b) LEGANTO (bibliotekssysteminfrastruktur) 304.320 
c) CBS-implementering (bibliotekssysteminfrastruktur) 781.896 
d) Open Science-initiativer 1.000.000 
e) Permanent adgang til E-ressourcer 3.008.870 

   
 I alt 6.091.086 

 
Ad a) UNGLI-projekter 
UNGLI står for Ungdomsuddannelsernes Licensservice, som drives af Det Kgl. Bibliotek. 
Det fremgik således af forarbejderne til Akt. 114, at 1 mio. kr. af de 5,5 mio. kr., som blev 
overført til 21.31.04., skulle anvendes til arbejdet med licenser for ungdomsuddannelserne. 
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At der i 2020 ”kun” er disponeret 996.000 kr. skal ses i sammenhæng med et lille overfor-
brug i 2019, så den samlede ramme til UNGLI set over de to år svarer til forudsætningerne 
bag aktstykket, jf. omstående oversigt. 
 

 
 
Dispositionerne af UNGLI-midlerne foretages i samarbejde med Ungdomsuddannelsernes 
Licensudvalg, hvor Undervisningsministeriet, Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og 
andre interessenter er repræsenteret. 
 
Ad b og c) Bibliotekssysteminfrastrukturprojekter 
Det fremgik af Akt. 114, at tilskudsmidlerne skulle bruges til strategiske indsatser, herunder 
implementering af et fælles bibliotekssystem. 
 
Det Kgl. Bibliotek implementerede i 2019 en ny fælles bibliotekssysteminfrastruktur for Kø-
benhavns Universitet og for universiteterne i Aarhus, Aalborg og Roskilde, som delvist blev 
finansieret af tilskudsmidlerne i 2019 på 21.31.04. Drift og udvikling af det digitale fag- og 
forskningsbibliotek. 
 
I 2020 er CBS blevet en del af det fælles bibliotekskonsortium, og implementeringsomkost-
ningerne hertil er i overensstemmelse med aktstykkets forudsætninger finansieret af til-
skudsmidlerne. 
 
Hertil kommer anskaffelsen af Leganto, som er et submodul til systeminfrastrukturen, der 
understøtter uddannelsesstedernes håndtering af pensumlitteratur. 
 
Ad d) Open Science-initiativer 
Det fremgik ligeledes af aktstykket, at tilskudsmidlerne skulle finansiere strategiske indsat-
ser inden for Open Science. 
 
Det Kgl. Bibliotek har i forlængelse heraf iværksat et 4-årigt program med initiativer inden for 
Open Science/Open Access, som understøtter bibliotekets egen rolle som licensforvalter 
såvel som den generelle Open Access-politik hos offentlige forskningsråd og fonde.  
 
Ad e) Permanent adgang til e-ressourcer 
Projektets formål er at sikre permanent adgang til den e-ressourceportefølje (e-tidsskrifter 
og e-bøger), som er indkøbt til universiteterne, uafhængig af leverandørernes adgang. Sam-
tidig sikres langtidsbevaring af universiteternes e-ressource porteføljer.  
 
Servicen er i første omgang rettet mod de universiteter, som biblioteket selv betjener, men 
vil på sigt blive tilbudt nationalt til øvrige biblioteker.  
 
Mette Mejlvang, administrationschef 

UNGLI dispositioner 2019 2020 I alt

UNGLI Markedsføring 250.000            250.000         500.000      
Nationale licenser 754.000            656.704         1.410.704   
UNGLI Saxo forundersøgelse 89.296           89.296        

I alt 1.004.000         996.000         2.000.000   
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