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1. Påtegning af det samlede regnskab 

 

Årsrapporten omfatter 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Kongelige Bibliotek, CVR-nr. 

28 98 88 42, er ansvarlig for, dvs. 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og 

Københavns Universitetsbibliotek, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå 

Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2014. 

 

Påtegning 

Der tilkendegives hermed: 

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformatio-

ner eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er 

fyldestgørende. 

2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og 

sædvanlig praksis. 

3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvalt-

ning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. 

 

 

Sted, dato 

 

Sted, dato 

Underskrift 

 

____________________________________ 

Underskrift 

 

_____________________________________ 

Direktør Erland Kolding Nielsen Departementschef Marie Hansen 

 

  



 -5- 

2. Beretning 

 

2.1. Præsentation af virksomheden 

Denne årsrapport aflægges for finanslovens hovedkonto 21.31.13 Det Kongelige Bibliotek, 

Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek under Kulturministeriet. 

 

Mission 

Det Kongelige Bibliotek virker for uddannelse, forskning og oplysning i nutid og fremtid. 

Det Kongelige Bibliotek er Danmarks nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Køben-

havns Universitet. 

 

Som nationalbibliotek forvalter institutionen den nationale kulturarv af både dansk og uden-

landsk oprindelse i form af udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, 

arkivalier, kort, billeder, fotografier og musikalier i analog eller digital form, herunder den dan-

ske del af internettet i Netarkivet, og dokumenterer dagliglivets immaterielle kultur. Institutio-

nen giver den bedst mulige adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og 

oplevelser, samtidig med at samlingerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. Som 

museums- og kulturinstitution formidler Nationalbiblioteket viden og oplevelser med udgangs-

punkt i opgaver og samlinger.  

 

Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning inden for Nationalbibliotekets opgaver, 

funktioner, fag og samlinger.  

 

Som universitetsbibliotek er det Det Kongelige Biblioteks primære opgave at understøtte 

forskning og undervisning ved universitetet dels ved at opfylde forskernes, de studerendes og 

undervisernes behov for informationsressourcer, dels igennem særlige services til disse tre 

grupper, der tilsammen udgør universitetsbibliotekets primære brugergruppe.  

 

Som national- og universitetsbibliotek indgår institutionen i den nationale infrastruktur for 

forskning og forskningsformidling, deltager i det nationale lånesamarbejde og bidrager til retro-

digitalisering af kulturarven samt bevaring af forskningsdata.  

 

Vision 

Det Kongelige Bibliotek vil være blandt de førende national- og universitetsbiblioteker i Eu-

ropa ved 

 at forenkle, effektivisere og udbygge adgangen til og benyttelsen af institutionen og 

dens ressourcer 

 fortsat, gennem nationalt og internationalt samarbejde og partnerskaber, at udvikle det 

hybride national- og universitetsbibliotek 

 at udvikle institutionen i lyset af de hastige omvæltninger i vidensproduktion og i vi-

densdeling med konvergens mellem forskellige medietyper 

 at udbygge den digitale infrastruktur for kulturarvsbevaring og dansk forskning 
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 at udvikle institutionen som kompetencecenter inden for dets hovedopgaver 

 at styrke bevaringsindsatsen især for de samlinger af enestående national betydning 

 at retrodigitalisere betydelige dele af kulturarven, herunder den danske nationallitteratur 

indtil overgang til digital pligtaflevering 

 at styrke KUBIS-samarbejdet og videreudvikle universitetsbiblioteksfunktionen i ret-

ning af Det Digitale Universitetsbibliotek.  

 

Lovgrundlag og hovedopgaver 

Der findes særskilt lovgrundlag for dele af bibliotekets virksomhed, herunder pligtaflevering 

(Lov nr. 1439 af 22. december 2004), tyverisikring (Lov nr. 248 af 8/6 1978) og forskning (Lov 

nr. 224 af 27/3 1996).  

 

Lovgrundlaget for Det Kongelige Bibliotek er i øvrigt fastlagt i finansloven. Ifølge anmærknin-

gerne er bibliotekets hovedopgaver således: 

 Nationalbiblioteksservice 

 Forskning 

 Dansk Folkemindesamling 

 Universitetsbiblioteksservice 

 

Der er indgået en rammeaftale mellem Det Kongelige Bibliotek og Kulturministeriet for perio-

den 2011 til 2014. Rammeaftalen dækker bibliotekets hovedopgaver, og endvidere er der fast-

lagt to indsatsområder, som går på tværs af bibliotekets opgaver. De tværgående indsatsområ-

der er nærmere gennemgået i afsnit 2.2. 

 

2.2. Virksomhedens omfang 

Det økonomiske omfang af Det Kongelige Biblioteks virksomhed er belyst i tabel 1. 

 
Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet 

    (Mio. kr.) Bevilling Regnskab 

Drift Udgifter  362,9 402,3 

Indtægter 13,9 53,6 

Note: Udgiftsbevilling er opgjort inkl. reserveret bevilling 

  

Som det fremgår, overstiger de regnskabsførte udgifter bruttoudgiftsbevilingen med 40 mio. 

kr., hvilket er dækket af merindtægter i forhold til finanslovens indtægtsbevilling. Bibliotekets 

indtægtsbevilling er forsigtigt ansat på finansloven. 

 

2.3. Årets resultater 

Som det fremgår af de efterfølgende afsnit, vurderes Det Kongelige Biblioteks faglige resulta-

ter såvel som det økonomiske resultat som tilfredsstillende i 2014. Årets samlede resultat anses 

derfor som tilfredsstillende. 
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2.3.1. Årets faglige resultater 

Målopfyldelse i relation til rammeaftalen 

Det Kongelige Biblioteks rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 14 mål, der var 

relevante i 2014. Som det fremgår af afsnit 2, er det bibliotekets vurdering, at samtlige mål blev 

opfyldt. Samlet finder biblioteket, at der har været tale om en tilfredsstillende målopfyldelse i 

2014. 

 

2014 er samtidig sidste år i bibliotekets rammeaftale 2011 – 2014 med Kulturministeriet. I 

nedenstående oversigt er målopfyldelsen sammenfattet for hele rammeaftaleperioden.  

 
Tabel 2: Resultatopfyldelse 2011-2014 

  Resultatmål 2011 2012 2013 2014 I alt 

Opfyldt 14 13 12 14 53 

Delvist opfyldt 0 1 2 0 3 

Ikke opfyldt 0 0 0 0 0 

I alt 14 14 14 14 56 

 

Som det fremgår, har der været i alt 56 resultatmål i perioden. Heraf er 53 svarende til ca. 95% 

blevet opfyldt, mens de resterende 3 er delvist opfyldt. Biblioteket betragter dette som en til-

fredsstillende målopfyldelse i relation til den samlede rammeaftale.  

 

Bibliotekets overordnede strategiske indsatsområde i rammeaftalen 2011 til 2014 er videreud-

vikling af det digitale bibliotek. Det digitale bibliotek er en institution, der i alle afgørende hen-

seender styres, forvaltes og administreres digitalt. Det betyder, at indgangene eller adgangene 

er digitale, så informationerne og den personuafhængige formidling om biblioteket, dets opga-

ver, indhold og funktioner i tilstrækkeligt og/eller udtømmende omfang sker digitalt. Det bety-

der endvidere, at kommunikationskanalerne både internt, til brugere og myndigheder er digitale 

og i juridisk forstand forpligtende og bindende. Endelig betyder det, at væsentlige dele af ind-

holdet kan findes digitalt.  

 

I 2014 har biblioteket gennemført en række aktiviteter, som har til formål at understøtte realise-

ringen af denne strategi: 

 

 Biblioteket har realiseret målene for SIFD-projektet  (System til Indsamling og Formid-

ling af Digitalt materiale) i rammeaftaleperioden. SIFD-projektet har til formål at ud-

vikle et system til at forvalte, bevare og formidle digitalt materiale, som skal være ryg-

raden i fremtidens digitale bibliotek, jf. afsnit 2.5.2.1. Realiseringen af planerne for 

rammeaftaleperioden indebærer bl.a., at biblioteket nu er i stand til at modtage e-bøger 

og digitale trykforlæg, forvalte dem korrekt og sikre dem gennem digital langtidsbeva-

ring. Den tekniske infrastruktur er således på plads, dels til at biblioteket kan indgå fri-

villige aftaler med danske forlag om digital aflevering, dels til Kulturministeriets even-

tuelle videre arbejde med et forslag til revision af pligtafleveringsloven. 
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 Bibliotekets mobile services bliver yderligere styrket bl.a. som følge af, at der er udvik-

let Responsive Web Design til bibliotekets hjemmeside. Når denne service er imple-

menteret primo 2015, vil hjemmesidens udseende tilpasse sig brugernes mobile enheder 

(smartphones, tablets osv.), jf. afsnit 2.5.2.1. 

 Bibliotekets digitale formidling blev udbygget i forbindelse med markeringen af de to 

store krigsjubilæer i 2014 i form af en temawebside om digitaliserede samlinger om 1. 

verdenskrig og en portal over alle digitaliserede billeder fra krigen i 1864, jf. afsnit 

2.5.2.2. 

 For at skabe grundlag for indsamlingen af dansk online-kulturarv uden for DK-domæ-

net (udenlandsk danica på internettet) gennemførtes et digitalt forskningsprojekt, der 

mundede ud i en afsluttende forskningsrapport med forslag til infrastruktur for data og 

dataværktøjer til indsamling af udenlandske danica på internettet, jf. afsnit 2.5.2.4. 

 BIT-magasinet, som har til formål at sikre den fysiske langtidsbevaring af bl.a. Det 

Kongelige Biblioteks digitale samlinger, gik efter planerne fra test til drift, jf. afsnit 

2.5.2.4. 

 Den nationale interaktive portal for luftfotografier, Danmark set fra luften – før Google, 

blev forøget med luftfotos fra Bornholm og Kattegatøerne, og der blev skabt et økono-

misk grundlag for en udvidelse af portalen med billeder fra det tidligere Ringkøbing 

Amt. Endvidere er mere end 300.000 luftfotos fra portalen blevet gjort tilgængelige 

gennem Europeana, som er den fælleseuropæiske internetportal for digitale materialer 

fra kultur- og forskningsinstitutioner, jf. afsnit 2.5.2.5. 

 Projektet Danmarks Breve, som har til formål at digitalisere og formidle samtlige forsk-

ningsmæssigt relevante breve på en samlet platform, blev igangsat og fulgte de lagte 

planer. Endvidere skete der en konsolidering af MyArchive, der har til formål at sikre 

fortsat bevaring af korrespondance i den digitale tidsalder (e-mails mv.) i form af digi-

tale privatarkiver for kunstnere, kulturpersonligheder og forskere. Endelig blev projek-

tet med digitalisering af læsesalsklausuleret materiale (Digitalisering on Demand) vide-

reført, og projektet overgår nu til almindelig drift på biblioteket, jf. afsnit 2.5.2.6. 

 Den digitale kildeudgave af journalisten Vilhelm Bergstrøms dagbøger fra besættelsen 

er afsluttet. Projektet har givet værdifuld viden om metoder til udarbejdelse og publice-

ring af digitale kildeudgaver til brug for forskningen, jf. afsnit 2.5.2.8. 

 Universitetsbibliotekets strategiske satsning på e-bøger har betydet, at der ved udgangen 

af 2014 er indgået aftaler med de største internationale forlag om relevante e-bogspak-

ker. Brugerne har med mere end 400.000 downloads i 2014 taget særdeles godt imod 

denne satsning, jf. afsnit 2.5.2.12.  

 Med universitetsbiblioteket som primus motor er arbejdet med at samle bibliotekets 

kontaktfunktioner i en fælles funktion, KontaktBiblioteket, afsluttet. Kontaktfunktionen 

understøttes af det nye administrative system LibAnswers, som sikrer hurtig online be-

svarelse af skriftlige henvendelser. 

 Ligeledes blev brugen af softwareprogrammet LibGuides konsolideret i 2014. LibGui-

des anvendes dels til fakultetsbibliotekternes hjemmesider, dels til websider rettet mod 
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bestemte faglige specialer eller emner (copyright, e-bøger etc.). Brugen af LibGuides er 

næsten fordoblet i 2014 i forhold til implementeringsåret 2013, jf. afsnit 2.5.2.13. 

 

Disse resultater vedrørende det digitale bibliotek i 2014 skal ses i sammenhæng med resultater-

ne i de tre foregående år, jf. afrapporteringen i de foregående årsrapporter. Samlet dokumente-

rer resultaterne efter bibliotekets vurdering dels at mængden af tilgængeligt materiale i det digi-

tale bibliotek er forøget betydeligt, dels at den infrastruktur, der skal understøtte det digitale bi-

bliotek, er blevet udviklet og styrket væsentligt i rammeaftaleperioden. Inden for de økonomi-

ske rammer, der har været til rådighed, er det derfor efter bibliotekets opfattelse i høj grad lyk-

kedes at realisere strategien om at videreudvikle det digitale bibliotek. 

 

Ud over ovennævnte resultater og initiativer på det digitale område i 2014 skal det for Natio-

nalbiblioteket fremhæves, at den fysiske samlingsopbygning og analoge formidling fortsat er et 

væsentligt og ressourcekrævende område. På accessionsområdet har biblioteket således bl.a. er-

hvervet tre meget store privatarkiver i 2014. Det drejer sig om arkivet efter balletmester Flem-

ming Flindt, forfatteren Thorkild Hansens arkiv samt arkivet efter ingeniør og professor Erik 

Reitzel, der var internationalt anerkendt for sit teoretiske og praktiske bidrag til konstruktiv mi-

nimalisme. 

 

I 2014 afsluttedes endvidere den første 5-årsperiode for Dansk Center for Musikudgivelse, som 

er finansieret af eksterne midler. Centret har i perioden udarbejdet eller medproduceret i alt 18 

nodeudgivelser, bl.a. en kritisk-videnskabelig udgave af Peter Heises opera i fire akter Drot og 

Marsk, samt 20 musikvidenskabelige artikler. Hertil kommer rapporter, netpublikationer og 

software med udgangspunkt i centrets produktion i øvrigt. Bl.a. på baggrund af en meget posi-

tiv evaluering af centret fra et internationalt sammensat ekspertpanel i 2013 har Kulturministe-

riet valgt, at centret skal videreføres for en ny flerårig periode. 

 

På Universitetsbibliotekets område skal det fremhæves, at biblioteksfunktionen scorede meget 

højt i en undersøgelse af tilfredsheden med Københavns Universitets tjenester, som universite-

tet gennemførte for anden gang i 2014. Resultaterne svarer til bibliotekets egne brugerundersø-

gelser, hvoraf den seneste er fra 2013, jf. sidste årsrapport. 

 

Benyttelsen af biblioteket i 2014 

Som supplement til ovenstående gennemgang beskrives årets faglige resultater i det følgende 

gennem analyse af udvalgte centrale nøgletal for udviklingen i biblioteksbenyttelsen.  

 

Nedenstående figur belyser udviklingen i elektroniske lån i forhold til konventionelle lån i et 

flerårigt perspektiv. Ved elektroniske lån (E-lån) forstås downloads af relevante digitale res-

sourcer, som biblioteket selv har udviklet, erhvervet eller anskaffet licens til. 
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Figur 1: Benyttelse, udlån 

 
 

Som det fremgår, er det samlede udlån næsten femdoblet i den betragtede periode. Dette dæk-

ker over en meget markant stigning i de elektroniske udlån. Heroverfor udviser de konventio-

nelle lån en vigende tendens navnlig først i perioden, mens der sker en stabilisering fra 2012 og 

fremefter. I 2014 havde de elektroniske udlån et omfang på ca. 10,8 mio. downloads, mens det 

fysiske udlån var på ca. 0,5 mio. enheder. 

 

Den samlede stigning i udlånstallet modsvares af et markant fald i enhedsomkostningerne i den 

betragtede periode. Enhedsomkostningerne i 2014 er således en femtedel af, hvad de var i pe-

riodens begyndelse, nemlig 2,4 kr. pr. udlån, jf. figur 2. 
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Figur 2: Omkostninger (kr.) pr. udlån 

 

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside sam-

menholdt med besøg på bibliotekets betjeningssteder (fysiske besøg) i et flerårigt perspektiv. 

 

Tabel 3: Benyttelse, besøgende 

             
       

Besøg (mio.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014    

Besøg på hjemmeside 3,89 4,15 3,88 4,19 5,27 4,34 4,09 4,36 4,62 4,69    

Fysiske besøg 0,88 0,82 0,85 0,90 0,93 1,05 1,18 1,31 1,37 1,29    

I alt 4,77 4,97 4,73 5,09 6,20 5,39 5,27 5,67 6,00 5,98    

 

Det Kongelige Biblioteks hjemmeside havde i 2014 4,7 mio. besøgende, hvilket stort set svarer 

til året før.  

 

Med hensyn til fysiske besøg er der et beskedent fald i 2014 efter mange års stigning. Faldet 

afspejler efter bibliotekets vurdering især, at universitetet selv har øget antallet af studiepladser. 

Til trods herfor kan det konstateres, at efterspørgslen efter bibliotekets studiemiljøer fortsat er 

på et meget højt niveau. Dette finder biblioteket positivt.  
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Sammenfatning 

Samtlige mål i relation til rammeaftalen blev opfyldt i 2014. Set over hele rammeaftaleperioden 

har biblioteket opfyldt 53 af 56 mulige resultatmål, mens 3 er blevet delvist opfyldt. Det er på 

den baggrund bibliotekets vurdering, at indsatsen i perioden i høj grad bidraget til at opfylde 

rammeaftalens mission, jf. afsnit 2.1 

 

2.3.2. Årets økonomiske resultat 

Det Kongelige Bibliotek har i lighed med øvrige statsinstitutioner fulgt det nye regelsæt for 

budgettering og budget- og regnskabsopfølgning i 2014. I den forbindelse udarbejdede biblio-

teket et grundbudget, hvor udgifter svarede til de budgetterede indtægter og bevillingen på 

finansloven 

 

Tabel 4: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 

   Mio. kr., løbende priser 2012 2013 2014 

Resultatopgørelse    

Ordinære driftsindtægter -379,8 -377,4 -389,3 

- Heraf indtægtsført bevilling -346,4 -336,5 -349,0 

- Heraf eksterne indtægter -33,4 -40,9 -40,3 

Ordinære driftsomkostninger 347,9 349,2 360,7 

- Heraf løn 175,8 181,7 178,9 

- Heraf afskrivninger 27,1 26,1 25,8 

- Heraf øvrige omkostninger 142,4 138,1 152,4 

Resultat af ordinær drift -31,8 -28,2 -28,5 

Resultat før finansielle poster -34,3 -33,5 -34,2 

Årets resultat 1,6 1,1 -0,3 

Balance    

Anlægsaktiver 712,6 691,8 672,0 

Omsætningsaktiver 76,4 80,7 75,1 

Egenkapital 6,2 5,1 5,4 

Langfristet gæld 716,6 689,9 669,3 

Kortfristet gæld 65,7 73,9 72,4 

Lånerammen 818,8 818,8 818,2 

Træk på lånerammen 718,8 685,0 665,7 

Finansielle nøgletal    

Udnyttelsesgrad af lånerammen 87,8% 83,7% 81,4% 

Negativ udsvingsrate 17,0% -3,7% 1,3% 

Overskudsgrad -0,4% -0,3% 0,1% 

Bevillingsandel 91,2% 89,2% 89,7% 

Personaleoplysninger    

Antal årsværk 429,2 437,5 424,8 

Årsværkspris 0,4 0,4 0,4 

Lønomkostningsandel 46,3% 48,1% 46,0% 

Lønsumsloft 174,8 169,9 170,2 

Lønforbrug 163,2 164,8 159,0 

 

Det realiserede regnskabsresultat er belyst i ovenstående tabel med økonomiske hoved- og 

nøgletal for 2014. Som det fremgår, er bibliotekets nettoresultat i 2014 et mindreforbrug i 

forhold til bevilling og indtægter på 0,3 mio. kr.  
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Sammenholdt med grundbudgettets forventede resultat på 0 er der tale om en afvigelse på 

mindre end 0,1% af bibliotekets bevilling og bruttoudgiftsniveau. Biblioteket betragter på den 

baggrund regnskabsresultatet som tilfredsstillende.  

 

Bruttotallene afviger dog noget fra grundbudgettet, idet såvel indtægtsført bevilling som drifts-

omkostningerne er godt 10 mio. kr. højere, end forudsat i grundbudgettet. Dette skyldes, at 

biblioteket på tillægsbevillingsloven fik tilført en ekstraordinær bevilling på 9,5 mio. kr. til 

delvis afregning af ejendomsskatter på to af bibliotekets bygninger. Såvel bevilling som beta-

lingen af ejendomsskatterne på disse bygninger har hidtil ligget uden for ministerområdet.  

 

I balancen afspejler faldet i værdien af anlægsaktiver årets afskrivninger, som overstiger tilgan-

gen. Faldet modsvares af den langfristede gæld, der også er reduceret. Faldet i omsætningsakti-

verne er især knyttet til ændringen i ultimosaldoen på bibliotekets FF7-konto, jf. bibliotekets 

balance i afsnit 3. 

 

Ser man på de finansielle nøgletal i tabellen, kan det konstateres, at biblioteket har overholdt 

sin låneramme, idet udnyttelsesgraden er opgjort til 81,4% i 2014. 

 

Den negative udsvingsrate måler det overførte overskuds størrelse sat i forhold til bibliotekets 

maksimalt tilladte negative videreførelse i henhold til finansloven. Denne negative udsvings-

margin (den såkaldte statsforskrivning) er for bibliotekets vedkommende på 5,3 mio. kr., mens 

biblioteket overførte et overskud er på 0,1 mio. kr.  Biblioteket har således overholdt statens 

regler for overført overskud/underskud, men den samlede ”buffer” i bibliotekets økonomi 

består alene af den negative udsvingsmargin.  

 

For så vidt angår bevillingsandelen, fremgår det, at biblioteket fortsat helt overvejende er finan-

sieret af bevillingen på finansloven. Bevillingsandelen svinger omkring 90% i de tre år, tabel-

len dækker.  

 

Faldet i lønomkostningsandelen skyldes især de førnævnte ekstraordinære udgifter til ejen-

domsskatter i 2014, som forøgede niveauet for øvrig drift i forhold til institutionens lønomkost-

ninger. 

 

Endelig kan det konstateres, at biblioteket i 2014 har overholdt lønsumsloftet. 

 

Sammenfatning 

Det realiserede regnskabsresultat i 2014 afviger med 0,3 mio. kr. i forhold til det nettoforbrug, 

som bibliotekets godkendte grundbudget udviste.  Afvigelsen udgør mindre end 0,1% af den 

samlede nettoudgiftsbevilling. Biblioteket betragter på den baggrund det samlede økonomiske 

resultat som tilfredsstillende. 

 

 



 -14- 

2.4. Opgaver og ressourcer 

2.4.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 

Nedenstående tabel viser en sammenfatning af økonomien for bibliotekets produkter. 

 
Tabel 5: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 

Mio. kr., løbende priser Indtægtsført 

bevilling 

Øvrige 

indtægter 

Omkostninger Andel af årets 

overskud 

Generel ledelse og administration -21,2 -2,1 23,3 6% 

NB-service/indsamling -28,0 -2,0 30,0 7% 

NB-service/bevaring -58,0 -3,0 61,0 15% 

NB-service/formidling -43,4 -18,9 62,3 15% 

Forskning -9,8 -8,9 18,7 5% 

Dansk Folkemindesamling -7,8 -0,5 8,4 2% 

KUB-service/indsamling -121,0 -1,5 122,4 30% 

KUB-service/formidling -59,7 -16,6 76,3 19% 

I alt -349,0 -53,6 402,3 100% 

 

Ser man på omkostningssiden, er Universitetsbiblioteket og Nationalbiblioteket (inkl. forskning 

og Dansk Folkemindesamling) omtrent lige store. På finansieringssiden er Nationalbibliotekets 

andel af øvrige indtægter fortsat størst, men universitetsbibliotekets indtægter har været stigen-

de gennem årene og er knyttet til biblioteksydelser for Københavns Universitet i medfør af KU-

BIS-samarbejdet. 

 

Der er redegjort for anvendte omkostningsfordelinger under anvendt regnskabspraksis. 

 

2.5. Målrapportering 

2.5.1. Rammeaftalens mål: Skematisk oversigt 

 
Tabel 6: Årets resultatopfyldelse 

 Tværgående 

indsatsområde Mål 

 

Resultat 2014 

A Udbygning af den 

digitale infrastruktur (I) 
Det Kongelige Bibliotek skal 

på basis af nationale digitale 

systemer betjene brugerne, 

der hvor brugerne befinder 

sig. 

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.1. 

    
    
B Udbygning af den 

digitale infrastruktur (II) 

 

Biblioteket skal som offentligt 

forskningsbibliotek fortsat 

bidrage til at styrke det sam-

virkende biblioteksvæsen, 

herunder Danskernes Digitale 

Bibliotek.  

 

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.2. 

C Samlingsopbygning 

(relokering og løbende 

kassation) 

Biblioteket skal til stadighed 

indlemme de fysiske sam-

linger, som efterspørges af 

især universitetet.  

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.3. 

    
 Nationalbiblioteksservice Mål Resultat 2014 
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 Tværgående 

indsatsområde Mål 

 

Resultat 2014 

D Nationalbiblioteket (I) 

 

Nationalbiblioteket skal sikre 

fortidens kulturarv for efterti-

den gennem en målrettet 

bevaring af samlingerne.. 
 

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.4. 

E Nationalbiblioteket (II) 

 

Nationalbiblioteket skal give 

nutidens og fremtidens bor-

gere den bedst mulige adgang 

til samlingerne til forskning, 

studier og oplevelser. 
 

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.5. 

F Nationalbiblioteket (III) 

 

Nationalbiblioteket skal 

understøtte dansk og interna-

tional forskning ved at skabe 

og videreudvikle forsknings-

baserede rammer og infra-

struktur. 
 

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.6. 

G Nationalbiblioteket (IV) 

 

Nationalbiblioteket skal 

fastholde positionen som 

central kulturinstitution ved at 

formidle viden og oplevelser 

med udgangspunkt i samlin-

gerne. 
 

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.7. 

 

Forskning Mål 

 

Resultat 2014 

H Det Kongelige Biblio-

teks forskning (I) 

 

Det Kongelige Biblioteks 

forskning skal udspringe af, 

understøtte og styrke Natio-

nalbibliotekets indsamling, 

bevaring og formidling. 
 

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.8. 

I Det Kongelige Biblio-

teks forskning (II) 

 

Det Kongelige Biblioteks 

forskning skal udføres efter 

højeste kvalitetsnormer for 

forskning og med tætte relati-

oner til andre forsk-

ningsmiljøer på universiteter 

og i kulturarvsinstitutioner. 

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.9. 

 Dansk  

Folkemindesamling Mål 

 

Resultat 2014 

J Dansk Folkemindesam-

ling (I) 

 

Dansk Folkemindesamling 

skal styrke den digitale in-

frastruktur og den digitale 

formidling og kunne betjene 

brugerne, der hvor de befinder 

sig. 
 

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.10. 

K Dansk Folkemindesam-

ling (II) 

 

Dansk Folkemindesamling 

skal medvirke til en vellykket 

implementering af UNESCOs 

konvention vedr. den immate-

rielle kulturarv i Danmark. 
 

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.11. 
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Universitetsbiblioteksservice Mål 

 

Resultat 2014 

L Universitetsbiblioteket 

(I) 

 

Universitetsbiblioteket skal 

bidrage væsentligt til at op-

fylde behovet for informa-

tions- og dokumentationsma-

teriale til brug for undervis-

ning og forskning. 

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.12. 

M Universitetsbiblioteket 

(II) 
Universitetsbiblioteket skal 

fortsat forbedre udviklingen af 

forsknings- og studiemiljøet 

på Københavns Universitet 

 

Opfyldt 

Der henvises til afsnit 2.5.2.13 

N Universitetsbiblioteket 

(III) 

 

 

 

 

Universitetsbiblioteket skal 

bidrage til at udvikle KUBIS 

som en effektiv organisatorisk 

ramme om biblioteksfunktio-

nen ved Københavns Univer-

sitet og profilere KUBIS som 

en vigtig serviceleverandør på 

informationsområdet. 

Opfyldt 

 

Der henvises til afsnit 2.5.2.14. 

 

Det Kongelige Biblioteks rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 14 mål. Som det 

fremgår af skemaet, er det bibliotekets vurdering, at samtlige mål blev opfyldt. 

 

Dette er efter bibliotekets vurdering en tilfredsstillende målopfyldelse for året. 

 

2.5.2. Rammeaftalens mål: Uddybende analyser og vurderinger 

 

2.5.2.1 Udbygning af den digitale infrastruktur (I) 

Et afgørende led i videreudviklingen af det digitale bibliotek er udbygning af den digitale infra-

struktur. Udbygningen af de digitale løsninger er nødvendig for, at biblioteket kan opretholde 

sin brugerorienterede opgavevaretagelse. Det er således bibliotekets mål at møde brugerne di-

gitalt, der hvor de befinder sig. 

 

Det er især to rammeaftalefinansierede projekter, der skal bidrage til realiseringen af dette mål:  

 

 Udvikling af et System til Indsamling og Formidling af Digitalt materiale (SIFD-

projektet) (i alt 8,3 mio. kr. i rammeaftalemidler) 

 Udvikling af digital service på mobile platforme (i alt 2,4 mio. kr. i rammeaftalemidler) 

 

SIFD-projektet 

De strategiske mål for projektet har været dels at opbygge en samlet digital infrastruktur til 

effektiv håndtering af alle aspekter af indsamling, forvaltning, formidling og bevaring af bibli-

otekets digitale samlinger, dels specifikt at klargøre infrastrukturen til at kunne modtage og 

forvalte trykforlæg fra forlagene som et led i overgangen til digital pligtaflevering. 
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I 2014 var succeskriterierne:  

 
 1. kvartal: Demonstrere dataflow gennem det fulde system fra indlæsning til forvaltning, for-

midling og langtidsbevaring. 

 2. kvartal: Implementering af det fastlagte design for metadata og identifikatorer i systemet 

 3. kvartal: Understøttelse af pligtafleverede e-bøger gennem alle systemets komponenter. 

 4. kvartal: SIFD sættes i drift, så biblioteket kan modtage og korrekt forvalte digital aflevering 

af e-bøger samt digitale trykforlæg 

 

Projektet bygger på to forudsætninger/hypoteser: 1. at en stor del af den digitale samlingsfor-

valtning kan foregå med de samme interne processer, uanset materialetype, og 2. at det internt i 

systemet er muligt at repræsentere metadata fra alle typer af materiale på en ensartet måde, 

uanset afleverings- og eventuelt formidlingsformat, og at det derfor er muligt at understøtte alle 

bibliotekets workflows i den samme suite af systemer/den samme infrastruktur. 

 

Infrastrukturen er opdelt i tre hovedkomponenter: forvaltning, bevaring og formidling efter 

denne metode. Disse tre komponenter forventes fremadrettet taget i brug til alle typer af digi-

tale materialer. Alle beskrivende metadata oversættes til Bibframe-formatet i den interne repræ-

sentation. Dette format er blevet valgt efter en indgående undersøgelse i arbejdsgrupper med 

deltagelse af både biblioteksfaglige og it-faglige eksperter. 

 

Resultatet for året er som forventet, dvs. forvaltnings- og bevaringsdelen er nu sat i drift. Det 

strategiske fokus var på at bane vejen for digital pligtaflevering, og infrastrukturen er samlet set 

klar til gradvist at blive udvidet til andre workflows og materialetyper i den kommende ramme-

aftaleperiode. Det forudses, at formidlingsdelen af infrastrukturen vil blive sat i drift i løbet af 

2015. 

 

Effekten af indsatsen vil kunne måles i de kommende år, dels i den takt infrastrukturen bliver 

taget i brug til såvel ny samlingsopbygning som konsolidering af eksisterende digitale samlin-

ger, dels i og med at det lykkes via aftaler eller gennem en lovændring at få indsamlet digitale 

trykforlæg. Projektet har desuden stået for en omfattende udredning og specifikation af hele 

området omkring digital accessionering, som vil kunne danne udgangspunkt for implemente-

ring i den kommende rammeaftaleperiode. 

 

Succeskriterierne i rammeaftalen 2011-2014 er blevet opfyldt inden for rammerne af rammeaf-

talens budget, så Det Kongelige Bibliotek i dag bl.a. er parat til at modtage, forvalte og lang-

tidsbevare digitale trykforlæg fra forlagene. Ressourcerne har i lidt mindre omfang end forven-

tet været brugt til teknisk udvikling og i lidt højere omfang til organisatoriske processer (især 

behovsopgørelse og datamodel), som har ført til, at det digitale bibliotek nu kan forankres 

bredere i organisationen og med et forbedret kompetenceniveau. 

 

Succeskriteriet er nået: Systemet til at modtage og forvalte digitalt afleverede e-bøger og tryk-

forlæg er sat i drift. 
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Service på mobile platforme 

Som led i at betjene brugerne der, hvor de er, har det været ambitionen at flytte den digitale 

service, som ydes på bibliotekets hjemmeside, www.kb.dk, ud på andre platforme, der tilgås 

via mobile enheder (smartphones, tablets etc.). 

 

Der var opstillet følgende succeskriterier for 2014: 

 

 Der skabes bedre understøttelse af mobile grænseflader for personaliserede tjenester i biblio-

tekssystemkomplekset ved at overgå til responsive design, dvs. et design der tilpasser siderne til 

mobile enheder med henblik på at optimere læsbarhed og navigation. 

 Der skabes bedre understøttelse af mobile grænseflader på bibliotekets hjemmeside ved at im-

plementere responsive design i skabeloner, som indgår i bibliotekets CMS. 

 Der skabes en billedfremvisnings-komponent med blade- og zoom-funktionalitet, der understøt-

ter mobile enheder. 

 

Projektet har fra starten af planperioden anvendt agile udviklingsmetoder (Scrum) med meget 

korte sprint og har i planperioden intensiveret sit fokus på UX (User eXperience). Projektet er 

blevet bekræftet i, at disse forhold har styrket projektets produktivitet. Korte sprint med lø-

bende brugerinvolvering giver den højeste udviklingsproduktivitet og den højeste brugertil-

fredshed. 

 

Set over hele rammeaftaleperioden har projektet forbedret, målrettet eller nyudviklet en læn-

gere række af bibliotekets tjenester til mobile enheder, herunder bl.a. mobilt login, adresser og 

åbningstider, søg og bestilling af bøger, lånefornyelse, brugerfeedback, mobil adgang til digi-

tale samlinger, og Students Only web app (Det Kongelige Biblioteks netværk for studerende). 

Projektet har desuden produceret nye udgaver af to af bibliotekets væsentligste webtjenester, 

hjemmesiden (www.kb.dk) og bibliotekskatalogen (rex.kb.dk), som udnytter designteknikken 

”responsive design” til at få disse webtjenester til automatisk og glidende at tilpasse sig devices 

af alle størrelser og formater. Samlet set har projektet betydeligt forbedret bibliotekets tilstede-

værelse på mobile platforme. 

 

Samtlige aktiviteter omkring mobile platforme i aftaleperioden 2011-2014 er fuldt gennemført 

inden for det aftalte kalenderår. Ressourceforbruget har fulgt rammeaftalens budget for 2014 

såvel som de øvrige aftaleår. 

 

Sammenfatning for SIFD og mobile platforme 

Som den centrale it-løsning, der anvendes til indsamling og formidling af digitalt materiale, 

udgør SIFD samtidig den platform, hvorpå biblioteket konsoliderer sin webbaserede formidling 

af materialet.  

 

I sammenhæng med de Responsive Web Design metoder, som er indført i forbindelse med 

projektet Mobile Platforme, sikrer det, at bibliotekets formidlingstjenester kan anvendes effek-

tivt af en bred skare af brugere på forskelligartede, herunder mobile, enheder. Samtidig giver 

den etablerede platform mulighed for udvidelse med en bred vifte af nye webbaserede tjenester 

http://www.kb.dk/
http://www.kb.dk/
http://rex.kb.dk/


 -19- 

rettet mod nye målgrupper og forretningsområder, herunder f.eks. digitale udstillinger og for-

valtning og formidling af forskningsdata og -kilder. 

 

Målet er opfyldt. 

2.5.2.2 Udbygning af den digitale infrastruktur (II) 

I henhold til rammeaftalen skal biblioteket som offentligt forskningsbibliotek fortsat bidrage til 

at styrke det samvirkende biblioteksvæsen, herunder Danskernes Digitale Bibliotek.  

 

Succeskriterierne for 2014 var følgende: 

 

 Biblioteket vil udarbejde strategi for digital formidling af de to store ”krigsjubilæer” i 2014, 

1864 og 1. verdenskrig med henblik på digital formidling og brug i de danske folkebiblioteker. 

 Biblioteket vil bidrage til kvalificering af samarbejdet og erfaringsudveksling, herunder hørings-

svar, i forhold til Danskernes Digital Bibliotek, med udgangspunkt i fag- og forskningsbibliote-

kernes virksomhed. 

 Biblioteket vil fortsat bidrage konstruktivt til DEFF-samarbejdet, herunder især nye initiativer i 

relation til digitalisering, håndtering af forskningsdata samt læringsinitiativer. 

 

1864: 

Portal over alle billeder, der vedrører 1864, er digitaliseret fra egen samling såvel som fra Rigs-

arkivet og Christiansborg. De digitaliserede billeder kan søges og ses via REX. Dertil er der 

oprettet en side under www.kb.dk, der fungerer som portal til såvel disse billeder som til andet 

relevant, nationalt materiale, der måtte ligge offentligt tilgængeligt i andre databaser online. 

F.eks. har de sønderjyske museer digitaliseret alle deres billeder, og til dem er der et link på 

portalen. 

 

1. verdenskrig: 

Temawebside om 1. verdenskrig er publiceret (og formidlet til folkebibliotekerne) som fælles 

digital formidling af digitaliserede 1. verdenskrigssamlinger i Det Kongelige Bibliotek som 

resultat af deltagelsen i EU-projektet Europeana Collections 1914-1918 samt bibliotekets 

digitale udstilling Ned med våbnene. Den digitale formidling er direkte knyttet til forskning og 

digital formidling, som er aktiviteter i opgavehierarkiet. Projektet Europeana Collections 1914-

1918, der er virtuel udstilling, e-læringssite samt tilgængeliggørelse i Europeana, har forstærket 

eksponering af bibliotekets 1. verdenskrigssamlinger ved, i international sammenhæng, at bi-

drage til forståelse af krigens påvirkning i et neutralt land. Samlet set er resultatet som ønsket. 

Projektdeltagelsen har bidraget til etablering af datamodel og projektledelsesmæssig læring og 

bidraget til en høj rating af projektet i forbindelse med projektets evaluering i EU-regi. 

 

Danskernes Digitale Bibliotek 

Det Kongelige Bibliotek har leveret et omfattende høringssvar vedr. Releaseplan 2015 for bi-

bliotek.dk, DanBib og Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). 
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Biblioteket deltager med et medlem af DDB kontaktgruppen etableret af Danske Forsknings-, 

Fag- og Uddannelsesbiblioteker. Kontaktgruppen har i løbet af 2014 har haft et møde med 

DDBs sekretariatsleder i juni samt afholdt et seminar Danskernes Digitale Bibliotek for Forsk-

nings, fag- og uddannelsesbiblioteker i oktober med oplæg bl.a. ved Det Kongelige Biblioteks 

repræsentant og fra DDB. Biblioteket deltager endvidere med en repræsentant for Forsknings-

bibliotekernes Chefkollegium i Kulturstyrelsens biblioteksfaglige udvalg om bibliotek.dk samt 

med et medlem af DDBs faggruppe for infrastruktur. Biblioteket har dermed bidraget til kvali-

ficeringen af udviklingsarbejdet af bibliotek.dk, DanBib og DDB samt til en mere afbalanceret 

inddragelse af bibliotekerne med særligt henblik på forskningsbibliotekerne. 

 

DEFF-samarbejdet 

Formålet med Det Kongelige Biblioteks deltagelse i DEFF samarbejdet er dels, at 

 

 biblioteket ønsker at bidrage til en konsolideret udvikling af det digitale bibliotek gennem aktiv 

deltagelse i en række strategiske projekter og 

 biblioteket er repræsenteret i DEFF-styregruppen og bidrager til formidlingen af visionen, de 

strategiske mål samt opfølgende projektportefølje. 

 

Det Kongelige Bibliotek har været initiativtager på en række strategiske projekter, herunder 

bl.a. identifikation af behov i forbindelse med forskningsdata, udarbejdelse af forretningsmodel 

for tidsskriftsdigitalisering og sikring af fremadrettet adgang til licenseret materiale og aktiv 

deltagende i andre, eksempelvis projekter omkring data management planer, arbejde med socia-

le medier, Linked Open Data og undervisning. 

 

Gennem disse projekter har biblioteket opbygget vigtig viden i forhold til de fremadrettede ud-

fordringer og fået afprøvet forskellige teknikker og etableret et godt netværk med de andre 

forskningsbiblioteker. En række projekter er afsluttede, og resultaterne er dokumenteret gen-

nem udarbejdelse af afslutningsrapporter og for en række projekters vedkomne ved konkrete 

tjenester, som er et direkte resultat af DEFF-projektet. Blandt sidstnævnte tæller eksempelvis 

udvikling af en tjeneste til persistente identifikatorer (DanPID), en udvidelse af netarkivet i for-

hold til Det Administrative Bibliotek samt workflow i forbindelse med tidsskrift.dk. 

 

Samlet set er det bibliotekets vurdering, at Det Kongelige Bibliotek som offentligt forsknings-

bibliotek fortsat bidrager væsentligt til at styrke det samvirkende biblioteksvæsen. Målet er op-

fyldt. 

 

2.5.2.3 Samlingsopbygning: relokering og kassation 

Målet er, at Det Kongelige Bibliotek til stadighed skal sikre indlemmelse af de fysiske samlin-

ger, som efterspørges af især universitetet, og endvidere at de nationale samlinger opbevares i 

tidssvarende klimastyrede magasiner. Et af midlerne til opfyldelsen af dette mål er, at der sker 

løbende relokering og kassationer i samlingerne. Et andet middel er at flytte de nationale sam-

linger til klimastyrede magasiner. 
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Succeskriterierne for 2014 var 
 Flytning af ca. 300 hyldemeter af Universitetsbibliotekets samlinger til lukket magasin 

 Kassation af ca. 200 hyldemeter tidsskrifter, der haves elektronisk 

 

Relokering og kassation i 2014 

I 2014 er der flyttet 2.000 hyldemeter af Universitetsbibliotekets samlinger fra åbne magasiner 

til lukkede magasiner, mod planlagt 300 hyldemeter, hvilket nødvendiggjorde ombygning af 

118 reolfag svarende til 826 hyldemeter i magasinerne. De store flytninger til lukket magasin er 

en forberedelse til nyindretning af nye studiemiljøer, som er finansieret som en del af den nye 

rammeaftale 2015-2018. Endvidere er der kasseret 265 hyldemeter fysisk materiale i form af 

dubletter og materiale, som også haves elektronisk mod planlagt 200 hyldemeter. Den samlede 

aktivitet ligger ressourcemæssigt over den planlagte, og aktiviteterne har tjent til at opfylde 

målet at sikre indlemmelsen gennem bl.a. relokering og kassation. 

 

Årets succeskriterier er opfyldt. 

 

Relokering og kassation i 2011-2014 

Rammeaftaleperioden har været præget af store flytninger af bibliotekets hovedsamlinger af 

danske og ældre udenlandske litteratur og flytning af nyere accession fra åbne magasiner til 

lukkede magasiner. 

 

Samlet set har biblioteket i rammeaftaleperioden relokeret i alt 28,4 hyldekilometer, heraf er 25 

hyldekilometer flyttet til Kalvebod Brygge i 2011, mens de resterende 3,4 hyldekilometer er 

omflytninger, som er gennemført i løbet af rammeaftaleperioden. Endvidere er der kasseret 1,9 

hyldekilometer materialer i rammeaftaleperioden. Aktiviteten ligger samlet set over de succes-

kriterier, som var opstillet for rammeaftalen.  

 

Rammeaftaleperiodens succeskriterier er opfyldt. 

 

Indlemmelse af fysiske samlinger i rammeaftaleperioden 

Biblioteket har skullet sikre indlemmelse af de fysiske samlinger, som efterspørges af især 

universitetet, ligesom det til enhver tid skal være muligt at indlemme de samlinger, som modta-

ges i kraft af lov om pligtaflevering og andre erhvervelser til Nationalbibliotekets samlinger. 

 

Nettotilvæksten i samlingerne i rammeaftaleperioden er på 5,7 hyldekilometer, fordelt således 

på lukkede og åbne magasiner: 

 
Tabel 7: Nettotilvækst, fysiske samlinger 

Samlinger i hyldekilometer 1.1.2011 31.12.2014 

   I alt 193,5 197,8 

Heri i lukkede magasiner 182,6 188,5 

Heraf i åbne magasiner 10,9 9,3 
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De bagvedliggende bruttobevægelser omfatter kassation og nyaccession, omemballering og 

nyopstilling af samlinger samt nyopmåling af Nationalbibliotekets samlinger som led i forbere-

delsen af det klargøringsarbejde, som skal udføres forud for disse samlingers udflytning til det 

kommende fællesmagasin.  
 

Tidssvarende opbevaringsklima 

Biblioteket skal sikre, at samlingerne opbevares i tidssvarende klimastyrede magasiner med 

særlig vægt på, at de nationale samlinger opbevares i bevaringsmæssigt korrekt klima. I den 

følgende tabel er samlinger opgjort ud fra deres opbevaringsbehov: 

 
Tabel 8: Klimakrav 

Udvikling i rammeaftaleperioden 

 
Pr. 1.1.2011 

 
Pr. 31.12.2014 

    

 

Hylde- Pallekvadrat- 

 

Hylde- Pallekvadrat- 

kilometer meter kilometer meter 

        Samlinger i alt 

 

193,5 275 

 

197,8 300 

 

Heraf med særlige klimakrav 

 

120,9 275 

 

124,4 300 

 

Heraf uden klimakrav 

 

72,6   

 

73,4   

        Nationalbiblioteks samlinger i alt 

 

111,6 275 

 

116,9 300 

 

Heraf med særlige klimakrav 

 

110,1 275 

 

113,6 300 

 

Heraf uden klimakrav 

 

1,5   

 

3,3 0 

        Universitetsbibliotekets samlinger i alt 

 

81,9 0 

 

80,9 0 

 

Heraf med særlige klimakrav 

 

10,8 0 

 

10,8 0 

 

Heraf uden klimakrav 

 

71,1 0 

 

70,1 0 

 

Som det er fremgået af de foregående års årsrapporter, råder biblioteket endnu ikke i fornødent 

omfang over klimastyrede magasiner, hvilket er særlig kritisk i relation til bevaring af Natio-

nalbibliotekets samlinger. I løbet af denne rammeaftaleperiode er der sket følgende forbedring 

af den bevaringsmæssige situation for Nationalbibliotekets samlinger:  

 
Tabel 9: Korrekt klimaopbevaring 

Opbevaring af NB-samlinger 

 
1.1.2011 31.12.2014 

Klimakrævende hyldekilometer i alt 

 
110,1 113,6 

Heraf hyldekilometre i korrektklima 

 
27,5 54,3 

Målopfyldelsesprocent 

 
25% 48% 

 

Som det ses er målopfyldelsen øget fra 25 pct. ved indgangen til rammeaftaleperioden til 48 

pct. ved udgangen af rammeaftaleperioden. Aktuelt opbevares 52 pct. af de nationale samlin-

ger, som behøver klimastyring, fortsat i magasiner, hvor klimaet ikke kan styres. Den mang-

lende klimastyring fremskynder nedbrydningen af materialerne, ikke mindst af de materialer, 

som er fremstillet på syreholdigt papir.  

 

Hertil kommer, at den i rammeaftaleperioden opnåede forbedring af opbevaringen er af ren 

midlertidig karakter, da den alene er skabt gennem midlertidig genhusning i Rigsarkivets ma-

gasiner på Kalvebod Brygge.  
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Brugsaftalen med Rigsarkivet udløber ved udgangen af 2018, hvor bibliotekets samlinger efter 

tidligere planer skulle have været flyttet ind i et nyopført klimastyret magasin. Magasinet plan-

lægges opført til Nationalmuseet, Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitet (Statens 

Naturhistoriske Museum og Medicinsk Museion). Sagen er omtalt i de foregående års årsrap-

porter (se Årsrapport 2011, afsnit 1.5 og 2.2.3, Årsrapport 2012, afsnit 2.2.3 samt Årsrapport 

2013, afsnit 2.7).  

 

I 2014 blev et færdigt aktstykke i sagen sat i bero med henblik på gennemførelse af en analyse 

af, om byggesagen var egnet til at blive udbudt som OffentligtPrivatPartnerskab (OPP). OPP-

analysen er gennemført af Bygningsstyrelsen, der afgav rapport til Kulturministeriets departe-

ment i december 2014. Biblioteket afventer, at byggesagen genstartes. 

 

Den opstående situation er kritisk for biblioteket, der med Rigsarkivet har drøftet mulighederne 

for, at biblioteket kan forlænge genhusningen i Rigsarkivets magasiner. Det er aftalt, at Det 

Kongelige Bibliotek kan benytte den ledige kapacitet, der måtte være, indtil biblioteket kan 

flytte ud i sit nye magasin. 

 

Slipper kapaciteten op på et tidspunkt efter udgangen af 2018 som følge af vækst i Rigsarkivets 

accession og/eller overflytningen af arkivalier fra Slotsholmen til Kalvebod Brygge er det 

biblioteket, der foretager en hel eller delvis fraflytning, men sådan at der ikke udflyttes mere 

end højst nødvendigt.  

 

I rammeaftaleperioden er 23 pct. af de klimakrævende nationale samlinger flyttet fra beva-

ringsmæssigt uegnede til egnede magasiner, hvilket er en forbedring, om end den er af midler-

tidig karakter. Biblioteket har opfyldt succeskriteriet inden for de givne rammer.  

 

Biblioteket har opsat en målsætning om flytning af yderligere dele af de resterende samlinger i 

den kommende rammeaftaleperiode, men den egentlige løsning af magasinproblemet ligger 

uden for bibliotekets kontrol. 

 

Målet er opfyldt. Biblioteket indlemmer til stadighed de fysiske samlinger, der efterspørges og 

har i rammeaftaleperioden forbedret opbevaringsforholdene for 23 procent af de nationale 

samlinger. 

 

2.5.2.4 Nationalbiblioteket (I)  

Målet er, at Nationalbiblioteket skal sikre fortidens kulturarv for eftertiden gennem en målrettet 

bevaring af samlingerne. Målet omfatter både fysisk bevaring og digital bevaring og udmønte-

des i 2014 i følgende succeskriterier: 

 

Fysisk bevaring  

 Undersøgelse af hvorledes microfading-metoden bedst kan udnyttes i forbindelse med bibliote-

kets udstillingsvirksomhed. Ved microfading forstås i denne sammenhæng en metode, hvor et 
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lille område af en udstillingsgenstand systematisk belyses med henblik på at vurdere, hvor udsat 

genstanden som sådan er for at falme ved belysning. 

 Udarbejdelse af en overordnet plan for forberedelse af Nationalbibliotekets fysiske samlinger til 

udflytning. 

 På grundlag af overordnet plan, planlægges og igangsættes indsatsen for 2014 med afslutning af 

tre specifikke indsatser inden for ordning, ompakning og registrering 

 

Digital bevaring 

 Indsamling af dansk online-kulturarv uden for .dk-domænet. Et forskningsprojekt. Succeskrite-

riet er gennemførelse af forskningsprojektet med opstilling af infrastruktur for data og data-

værktøjer, test og resultatbeskrivelse med afsluttende forskningsrapport. 

 Det Nationale Bitmagasin. Stabil og auditeret KB-bitmagasin. Succeskriteriet er et driftssta-

bilt bitmagasin version 1.x flyttet fra test til produktion med minimum 2 delsamlinger til lang-

tidsbevaring samt gennemførelse af første audit af den samlede biblioteks bitmagasin installa-

tion. 
 

Microfading-metoden (fysisk bevaring) 

Til understøttelse af bibliotekets udstillingspolitik og bevaringsopgaver har biblioteket anskaf-

fet et microfading-apparatur. Microfading-metoden er meget velegnet, idet farvers konkrete 

lysfølsomhed kan testes. Valget af apparatur er faldet på en selv-byg-løsning, som er imple-

menteret i samarbejde med den australske microfading-ekspert Bruce Ford. Indførelsen af 

microfading betyder, at biblioteket nu kan fastlægge præcise kriterier for genstandenes lysføl-

somhed og dermed fastlægge lysmæssige krav under udstilling, som samtidig tilgodeser kra-

vene til bevaring af genstandenes farver. 

 

Overordnet plan for udflytning af fysiske samlinger (fysisk bevaring)  

Som led i klargøringen af Nationalbibliotekets samlinger til midlertidig udflytning til Rigsarki-

vets højlager på Kalvebod Brygge og efterfølgende permanent til det kommende fjernmagasin, 

er der er udarbejdet én samlet opgørelse over registreringsniveauer for Nationalbibliotekets 

samlinger. Heri indgår en kortlægning af anvendte registreringsmåder.  

 

I forlængelse af den lagte plan er der i 2014 gennemført to pilotprojekter med at gøre de arkiv-

ordnede samlinger digitalt søg- og bestilbare. Erfaringerne har dannet grundlag for en ansøg-

ning til retrokonverteringspuljen om midler i kommende år til fortsættelse af arbejdet.  

 

Endvidere er Håndskriftsamlingens pallematerialer klargjort til ompakning med henblik på 

udflytning.   

 

Endelig er der udviklet metoder og arbejdsgange til den forestående genhusning af samlinger i 

Rigsarkivets højlager på Kalvebod Brygge, og de første mindre flytninger til højlageret er gen-

nemført. De udviklede arbejdsgange vil blive anvendt til en løbende overflytning af materialer-

ne til Kalvebod Brygge.  
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Dansk online kulturarv uden for DK-domænet (digital bevaring) 

Indsamling af dansk online-kulturarv uden for DK-domænet (udenlandske danica på internet-

tet) er en betydelig teknisk udfordring. I 2014 afviklede biblioteket derfor det hidtil største di-

gitale forskningsprojekt, hvor der gennem en masseprocessering af ca. 80 TByte materiale fra 

webarkiver i henholdsvis USA og Danmark blev fastlagt et sæt kriterier for udenlandsk danica 

på nettet og testet alternative måder at finde dette materiale på. Forskningsprojektet mundede 

ud i en rapport med forslag til infrastruktur for data og dataværktøjer til indsamling af uden-

landske danica på internettet.  

 

Det Nationale Bitmagasin (digital bevaring) 

I årene 2009-2012 modtog Det Kongelige Bibliotek sammen med Statens Arkiver og Statsbib-

lioteket projektmidler til fællesudvikling af software til at sikre en billig og effektiv langtidsbe-

varing af vores digitale samlinger. Udviklingsprojektet blev afsluttet i efteråret 2012. Den efter-

følgende periode 2013-2014 har været brugt til dels at få modnet den udviklede software til 

produktion og dels til at få en installation af den nye software i drift. Ved udgangen af 2014 står 

biblioteket således med et nyt bitmagasin i drift, som opfylder institutionens krav til kosteffek-

tiv risikostyring: Der er mindst 3 kopier fordelt på forskellige geografiske positioner med me-

get stor fysisk afstand, og kopierne adskiller sig desuden med hensyn til lagringsmedie, plat-

form (såvel hardware som software) og driftsorganisation. Parallelt med etableringen af det nye 

bitmagasin er bibliotekets bevaringspolitikker for digitalt samlingsmateriale blevet udbygget, 

og principperne for auditering er aftalt mellem de forskellige driftsorganisationer. 

 

Sammenfattende er samtlige succeskriterier for fysisk og digital bevaring blevet indfriet. Målet 

er opfyldt. 

 

2.5.2.5 Nationalbiblioteket (II)  

Målet er, at Nationalbiblioteket skal give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige 

adgang til samlingerne til forskning, studier og oplevelser. Succeskriterierne for 2014 fremgår 

af det følgende. 

 

Udviklingsopgaver: 

 I forbindelse med videreførelsen  af den nationale interaktive portal for luftfotografier, Dan-

mark set fra luften – før Google er det et succeskriterium, at der udarbejdes samarbejdsmo-

deller på kommunalt/regionalt niveau, herunder samfinansiering, for fortsat digitalisering og 

oplægning af luftfotografier med lokal brugerinddragelse. 

 Der skal udarbejdes en 5 årig retrodigitaliseringsstrategi af bibliotekets samlinger med hen-

synstagen til forskning- og formidlingsstrategi og brugerinddragelse/crowdsourcing. 

 De digitale muligheder for brugerinddragelse i lyset af successen med portalen for luftfoto-

grafier, Danmark set fra luften – før Google, skal undersøges. Digital brugerinddragelse 

handler både om tekniske muligheder og potentialet i Nationalbiblioteket/KBs samlinger. 

Succeskriterier er udviklingsprojekt internt i biblioteket, der resulterer i bruttoliste over mu-

lige brugerinddragelse/ crowdsourcing-projekter, der er forankret i Nationalbibliotek/KB 

materialer. 
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Driftsopgaver 

 Ca. 220.000 luftfoto fra primært Fyn tilgængeliggøres skal oplægges på den fælleseuropæi-

ske portal Europeana.eu. 

 

Videreførelse af ”Danmark set fra luften – før Google” 

Til opfyldelse af målet ”at give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige adgang til 

samlingerne til forskning, studie og oplevelser” er det lykkedes at videreføre projektet Dan-

mark set fra luften til nye regioner. 

 

Danmark set fra luften, som også er Det Kongelige Biblioteks første større crowdsourcing-

projekt, inddrager brugerne i arbejdet med at geolokalisere luftfotos via projektets hjemmeside. 

Biblioteket har via projektet fået rigtigt godt fat i nye biblioteksbrugere, som sammen med lo-

kalarkiver og lokale biblioteker hjælper med at få stedfæstet Det Kongelige Biblioteks luftfo-

tos. I løbet af projektets levetid har der været så meget hjælp fra brugerne, at det svarer til mini-

mum 10 årsværk, som biblioteket hverken økonomisk eller praktisk har forudsætninger for selv 

at levere, bl.a. fordi man ikke har det fornødne stedkendskab. 

 

På denne baggrund har biblioteket leveret en adgang til Det Kongelige Biblioteks luftfotosam-

ling på en ny og innovativ måde, som giver mulighed for forskning, studier og ikke mindst op-

levelser. 

 

Projektet åbnede i 2012 med 230.000 luftfotos fra Fyn og blev i løbet af 2013-2014 udvidet 

med 50.000 luftfotos fra Bornholm og 8.000 fra Kattegat-øerne. I 2014 blev der samtidig etab-

leret et samarbejde med museer og kommuner i det tidligere Ringkøbing Amt om finansierin-

gen af endnu en udvidelse af portalen med 200.000 billeder fra egnen. Heraf er 80.000 blevet 

tilgængeliggjort i 2014. 

 

5 års retrodigitaliseringsstrategi 

Det Kongelige Bibliotek har i 2014 gennemført en analyse af kriterierne for udvælgelse af ma-

terialer til retrodigitalisering i relation til bibliotekets formidlingsstrategi samt intern organise-

ring, projekt- og ressourcestyring samt kvalitetsstyring af digitaliseringsopgaverne. Dette har 

medført en omlægning af bibliotekets projekt- og ressourcestyring på området. Omlægningen, 

der har betydet, at det ikke var hensigtsmæssigt at udarbejde en langsigtet retrodigitaliserings-

strategi i 2014, vil blive evalueret i 2015, hvorefter den kan tjene som grundlag for udarbej-

delse af en flerårig retrodigitaliseringsstrategi, hvor specielt længerevarende opgaver kan prio-

riteres. 

 

Digitale muligheder for brugerinddragelse 

Den succes, som Det Kongelige Bibliotek har oplevet med brugerinddragelse/crowdsourcing i 

forbindelse med Danmark set fra Luften, dokumenterer, at metoden med at inddrage brugere i 

kuratering og metadataberigelse via digitale platforme er effektiv. Dels får biblioteket borgere 

til at interessere sig for at arbejde med kulturarven, som dermed bliver gjort levende, dels får 
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biblioteket adgang til den store viden, der findes ude i landet i f.eks. lokalarkiverne. Denne 

nytænkning betyder konkret, at biblioteket i opstartsfasen af projekter undersøger muligheden 

for at lægge hele eller dele af kurateringsarbejdet ud til differentierede brugersegmenter og 

dermed får indarbejdet dette element på et tidligt stadie i projektfasen. Denne metode er senest 

benyttet i projektet Danmarks Breve, som forventes at kunne inddrage brugere i transskribering 

og metadataberigelse.  

 

Det Kongelige Bibliotek har i kraft af sin indsats i forhold til udvikling af en ny digital infra-

struktur (Chronos) netop fået mulighed for at understøtte den digitale brugerinddragelse, så at 

biblioteket via projekter kan nå ud til brugere, som ikke har deres daglige gang på biblioteket. 

 

Oplægning af luftfoto på Europeana.eu 

Gennem to leverancer af bibliotekets digitaliserede luftfotos i løbet af året nåede biblioteket op 

på, at der mere end 330.000 luftfotos tilgængelige på Europana.eu, hvilket dækker Fyn og de 

øvrige geografiske områder, der aktuelt er dækket af luftfotoprojektet. Med disse luftfotos er 

Danmark repræsenteret i Europeana i et omfang, der overstiger landets andel af den europæi-

ske befolkning. 

 

Samlet er det bibliotekets vurdering, at Nationalbiblioteket inden for den givne økonomiske 

ramme i 2014 har sikret nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige adgang til samlinger-

ne til forskning, studier og oplevelser. Målet er opfyldt. 

 

2.5.2.6 Nationalbiblioteket (III) 

Nationalbiblioteket skal understøtte dansk og international forskning ved at skabe og videreud-

vikle forskningsbaserede rammer og infrastruktur. 

 

Succeskriterierne for 2014 fremgår af det følgende: 

 

Udviklingsopgaver 
 

 Projektet Danmarks Breve har følgende styringsmål for fase 1 (publicerede breve) i 2014: 

 Scanning, OCR-behandling og opmærkning af ca. 300.000 udgivne brevsider. 

 Udvikling af formidlingsapplikation i SIFD-regi til visning og brugerinvolvering 

Driftsopgaver 

 Konsolidering af MyArchive, der er digital emailbase og udviklingsprojekt for indsamling af 

forskere og kulturpersonligheders private arkiver. Succeskriteriet er bredt kendskab til e-

mailbasen hos de ønskede brugere samt monitorering af bidrag og support af brugere. 

 P rojektet med digitalisering af læsesalsklausuleret materiale (Digitalisering on demand) vi-

dereføres, og der skal i 2014 digitaliseres minimum 5.000 enheder. 

 

Bibliotekets bidrag til udvikling af forskningsbaserede rammer og infrastruktur i relation til 

dansk forskning udmøntes bl.a. gennem de store digitaliseringsprojekter, der afvikles i disse år. 

Det drejer sig bl.a. om Danmarks Breve, der har til formål at digitalisere og formidle forsk-
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ningsrelevante breve efter 1500, og endvidere om MyArchive, som er et system til indsamling 

og bevaring af digitalt skabte privatarkiver for forskere, forfattere og kulturpersonligheder. 

Endelig er der tale om Digitalisering-on-Demand, der består en brugerdreven digitalisering af 

læsesalsklausuleret materiale. 

 

Danmarks breve 

Den overordnede vision for Danmarks Breve er at digitalisere og rumme samtlige forsknings-

mæssigt relevante breve fra 1500 til 1945 i én platform – til formidling og efterfølgende beri-

gelse via brugerinddragelse. I 2014 har biblioteket digitaliseret 125.000 sider publicerede bre-

ve, og målet er, at disse i 2015 vil kunne formidles på en ny digital platform for Danmarks 

Breve.  

 

Det færdige produkt Danmarks Breve vil indeholde både publicerede, trykte breve, og hånd-

skreven korrespondance og dermed udgøre en væsentlig digital infrastruktur især for forsknin-

gen inden for de humanistiske fagområder og samtidig give landets borgere den bedst mulige 

adgang til brevsamlingen nu og i fremtiden. 

 

Konsolidering af MyArchive 

Det Kongelige Bibliotek har en lang tradition for at indsamle, bevare og tilgængeliggøre natio-

nalt arkivmateriale, som f.eks. breve, dagbøger, notater, manuskripter etc. Der har fra starten af 

den ”digitale tidsalder” været et stort ønske om at finde praktiske løsninger på bevaring af 

private arkivskaberes ”digitalt fødte” materiale. 

  

Ved årsskiftet mellem 2013 og 2014 lancerede Det Kongelige Bibliotek en sådan løsning under 

navnet MyArchive. MyArchive-tjenesten er en digital tjeneste, der kan sikre digitalt arkivma-

teriale for eftertiden – f.eks. e-mailkorrespondancer og elektroniske dokumenter som manu-

skriptudkast el. lign fra nulevende danske forfattere, forskere, kunstnere og kulturpersonlighe-

der i bred forstand samt private foreninger og institutioner inden for kulturområdet. National-

samlingsafdelingen har i 2014 gennem avisartikler, foredrag, personlige henvendelser og møder 

aktivt reklameret for tjenesten. MyArchive-tjenesten har fået en positiv modtagelse, og mange 

potentielle personer er interesserede. 

 

Ved udgangen af 2014 er der 13 personer, som i MyArchive terminologi kaldes ”arkivskabere”, 

der har fået adgang til tjenesten. 

 

Videreførelse af DOD 

Projektets formål har været at etablere en arbejdsproces for brugerdreven digitalisering af dan-

ske monografier fra det 18. og 19. århundrede, og dets udadvendte navn har derfor været ”Dan-

ske bøger (1701-1900) on demand” (internt: DOD). Udover de indlysende fordele for brugerne, 

som får adgang online til PDF-udgaver af de digitaliserede bøger og et link til den digitale 

udgave i REX, kommer det således andre end den oprindelige bestiller til gode. Den fysiske 

original skånes desuden for fremtiden, idet denne efter digitaliseringen kun efter særlig ansøg-
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ning kan bestilles til gennemsyn på læsesal. Efter indkøb af skannere, udvikling af workflow og 

forskellig programmel for de automatiske processer samt en testperiode med interne lånere som 

testgruppe blev bestillingsmuligheden tilgængelig for alle lånere den 1. november 2012.  

 

Projektets mål var oprindelig at digitalisere 2.000 titler henholdsvis i 2013 og 2014 (måltallene 

er efterfølgende blevet opjusteret til 3.000 titler i 2013 og 5.000 titler i 2014). Samlet er der i 

projektperioden blevet digitaliseret godt 9.800 titler. 
 

Tabel 10: DOD: Digitalisering og benyttelse (angivet i 1.000) 

 2012 2013 2014 SUM 

Afgivne bestillinger i REX (pr. titel eller bind) 1,0 4,1 4,5 9,6 

Produktionstal (titler)  1,2 3,5 5,1 9,8 

Benyttelse (antal besøg på PDF-filernes del af bibliotekets 

server) 

1,4 11,1 39,8 52,3 

 

Samlet er det vurderingen, at Nationalbiblioteket understøtter dansk og international forskning 

ved fortsat at skabe og videreudvikle forskningsbaserede rammer og infrastruktur. Målet er 

opfyldt. 

 

2.5.2.7 Nationalbiblioteket (IV) 

Målet er, at Nationalbiblioteket skal fastholde positionen som central kulturinstitution ved at 

formidle viden og oplevelser med udgangspunkt i samlingerne. For 2014 var der følgende 

succeskriterier. 

 

Udviklingsopgaver 

 Videreudvikling af de seneste års internationale aftryk på Det Kongelige Biblioteks ordsce-

ne – i 2014 bl.a. inden for områderne poesi og filosofi og deltagelse i UNESCOS store poe-

sidag den 21. marts 2014. 

 Markering af 100 års jubilæet for 1. verdenskrig. Der vil i 2. halvår være fokus på facetter 

som krig, fred, pacifisme og neutralitetspolitik og i flere formater, der alle begynder samti-

dig med Golden Days Festivalen. Derudover en stor udstilling ”Ned med våbnene” med af-

sæt i bibliotekets samlinger og KBs bidrag til Europeana om 1. verdenskrig. 

 Udvikling og indsamling af viden indenfor feltet rumlig iscenesættelse i Det Kongelige Bib-

lioteks kulturhistoriske udstillinger. I 2014 sker dette især som deltager i forsknings-

projektet Bæredygtighedens Prisme – forskning i formidling på danske museer (støttet af 

Kulturstyrelsen) 

 Udarbejdelse af en formidlingsstrategi, der kan være med til at styrke, at Det Kongelige 

Bibliotek bliver til en kvalificeret medspiller i samfundet. Formidlingen skal være ved-

kommende, give ny indsigt og forholde sig aktivt til temaer, der er ”oppe i tiden” både in-

denfor forskningsverdenen og mere populært, hvor biblioteket kan bidrage dels med ny vi-

den og dels ved at digitalisere nogle af de samlinger, der er brug har interesse. 

 

Driftsopgaver 
 Der afholdes mindst 50 kulturarrangementer (udstillinger, koncerter, foredrag og litteratur-

arrangementer). 
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Videreudvikling af Ordscenen 

I 2014 deltog biblioteket som planlagt i UNESCO’s poesidag, hvor digtere fra Frankrig, Tysk-

land, Finland, Italien og Danmark mødtes. Gennem interview og oplæsning blev det tydelig-

gjort, hvor forskellige udtryk, der præger den europæiske digterscene i disse år. Dette under-

stregede vigtigheden af det internationale møde, for her blev den danske litterære scene og 

kulturarv både sat i relief og aktualiseret.  

 

2014 har også været året, hvor internationale navne inden for fagbogslitteraturen er blevet 

introduceret med sværvægtere som filosoffen Slavoj Zizek og økonomen Thomas Piketty. 

Arrangementerne har fået stor udbredelse i ind- og udland i kraft af, at biblioteket udsender 

videooptagelser fra de internationale forfattersamtaler.  

 

Markering af 100 året for 1. Verdenskrig 

Det Kongelige Bibliotek deltog i det 3-årige EU-digitaliseringsprojekt (maj 2011-april 2014) 

om 1. Verdenskrig Europeana Collections 1914-1918 oplægning af ca. 141.800 digitaliserede 

sider (bogsider, kort, småtryk og billeder) fra perioden 1914-1925, produktion af postkort og en 

ny web-temaside om 1. Verdenskrig. 

 

Den 2. april 2014 afholdt biblioteket et offentligt seminar Ned med våbnene: Neutralitetens 

spor i danskernes liv under 1. Verdenskrig, hvor oplægsholdere med eksempler fra det digitali-

serede materiale belyste Danmarks situation under 1. Verdenskrig.  

 

Digitaliseringsprojektet samt dele af bidragene fra seminaret indgik i efteråret 2014 i bibliote-

kets kulturhistorisk udstilling Ned med våbnene – syv danskeres kamp for fred under 1. ver-

denskrig. Til udstillingen knyttede sig en foredragsrække med titlen Den store fortællings sam-

menbrud og en fyraftenskoncertserie med krig og fred som overordnet tema. Således fik Natio-

nalbiblioteket anvendt, sanseliggjort og nyformidlet det stort anlagte digitaliseringsprojekt til 

en bred publikumsgruppe. 

 

Udarbejdelse af en formidlingsstrategi 

For at kunne opfylde målet: at Nationalbiblioteket skal fastholde positionen som central kul-

turinstitution ved at formidle viden og oplevelser med udgangspunkt i samlingerne, skal der 

udarbejdes en formidlingsstrategi, der kan være med til at styrke, at Nationalbiblioteket bliver 

til en kvalificeret medspiller i samfundet. Formidlingen skal være vedkommende, give ny 

indsigt og forholde sig aktivt til temaer, der er ”oppe i tiden” både inden for forskningsverde-

nen og mere populært, hvor biblioteket kan bidrage dels med ny viden og dels ved at digitalise-

re nogle af de samlinger, der er brug for/vækker interesse.  Til understøttelse heraf er der i 2014 

på baggrund af et større analysearbejde udarbejdet to notater om henholdsvis brugerundersø-

gelser og retningslinjer for Nationalbibliotekets websider. 
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Kulturarrangementer 

Der er i 2014 afholdt i alt knap 90 kulturarrangementer fordelt mellem koncerter, foredrag, 

litterære arrangementer samt udstillinger. Det store aktivitetsniveau og de ressourcer, der knyt-

ter sig til disse, skal bl.a. ses med baggrund i en række samarbejdsprojekter og partnerskaber 

med eksterne samarbejdspartnere. Ud over at det kvantitative mål er opfyldt for perioden (der 

skulle afholdes mindst 50 af slagsen), har et succeskriterium for kulturaktiviteterne været at 

skabe oplevelser og udvikle forskellige arrangementsformater med henblik på at formidle den 

viden og de samlinger, Nationalbiblioteket forvalter – både fysiske og digitale. Ved evaluering 

af den samlede arrangementsportefølje i 2014 kan det konstateres, at Nationalbiblioteket har 

haft et meget højt – og i de fleste tilfælde indfriet ambitionsniveau – i forhold til kulturaktivite-

ternes form og indhold. Dog er det blevet klart, at der fremover bør balanceres bedre mellem 

ressourceforbruget til henholdsvis kulturproduktion og markedsføring af denne for at opnå en 

stærkere synlighed af arrangementerne og dermed styrke den økonomiske model for disse. 

 

Nationalbiblioteket fastholder positionen som central kulturinstitution ved formidling af viden 

og oplevelser med udgangspunkt i samlingerne, bl.a. via afholdelse af kulturarrangementer. 

 

Målet er opfyldt. 

 

2.5.2.8 Det Kongelige Biblioteks forskning (I) 

Det Kongelige Biblioteks forskning skal udspringe af, understøtte og styrke Nationalbibliote-

kets indsamling, bevaring og formidling med følgende succeskriterier for 2014: 

 

 Publicering af Gunnar Larsen dagbog 1941-43 

 Digital udgave af Vilhelm Bergstrøms dagbog 1939-43 

 Fund og Forskning 2014 

 Udgivelse af mindst to andre monografier 

 Evaluering af planperioden 2011-14 

 

Publiceringerne og evalueringen blev gennemført som planlagt. I denne rammeaftaleperiode 

har udgivelsen af en digital udgave af Vilhelm Bergstrøms dagbog 1939-43 udgjort et særligt 

fokusområde.  Der har været tale om en lærerig proces, da hverken biblioteket eller forlaget 

(Gyldendal) før har udgivet så store værker i digital form. Biblioteket har erfaret, at digitale 

udgivelser på ingen måde er billigere at fremstille end trykte, bl.a. som følge af, at det viden-

skabelige arbejde er det samme, uanset fremtrædelsesformen. Samtidig er erfaringen, at det 

digitale format giver nye og bedre muligheder for brugeren. 

 

Ved evalueringen af rammeaftaleperioden 2011-2014 kan det konstateres, at der fortsat har 

været en meget høj produktivitet i bibliotekets forskning set i forhold til de allokerede ressour-

cer. Det kan endvidere konstateres at forskningen udspringer af, understøtter og styrker Natio-

nalbibliotekets indsamling, bevaring og formidling. 
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Målet er opfyldt.  

 

2.5.2.9 Det Kongelige Biblioteks forskning (II) 

Det Kongelige Biblioteks forskning skal udføres efter højeste kvalitetsnormer for forskning og 

med tætte relationer til andre forskningsmiljøer på universiteter og i kulturarvsinstitutioner med 

følgende succeskriterier for 2014. 

 

 Publicering af mindst 20 peer reviewed tidsskriftsartikler 

 Publicering af mindst fire større videnskabelige publikationer 

 Afholdelse af mindst to videnskabelige konferencer 

 

I 2014 blev der publiceret knap 100 artikler, heraf var mere end 20 peer reviewed. Der blev pu-

bliceret i alt 7 videnskabelige publikationer, herunder Morten Møllers Ellen og Adam. En for-

tælling om kærlighed og terror i Stalins Moskva samt Louise Zeuthens biografi om Susanne 

Brøgger. Endelig blev der afholdt i alt fire videnskabelige konferencer, heraf to om henholdsvis 

boghistorie og teatervidenskab samt to konferencer om 1. verdenskrig. 

 

Set over hele rammeaftaleperioden har biblioteket overopfyldt af succeskriterierne vedrørende 

dette mål. Målet er således opfyldt. Bibliotekets forskning er blevet udført efter højeste kvali-

tetsnormer for forskning og med tætte relationer til andre forskningsmiljøer på universiteter og 

i kulturarvsinstitutioner.  

 

2.5.2.10 Dansk Folkemindesamling (I)  

Dansk Folkemindesamling skal styrke den digitale infrastruktur og den digitale formidling og 

kunne betjene brugerne, der hvor de befinder sig. 

 

Succeskriterierne for 2014 er følgende. 
 Afrapportering af projekterne ”Moderne hekse” og ”Overnaturlige hændelser” samt et tred-

je projekt om ”Kloge Folk”. 

 Formidling af 3500 lydbånd, digitaliseret i 2013.  

 Digitalisering af Evald Tang Kristensens originale nedskrifter. 

 

Forskningsprojekterne 

De to projekter Moderne hekse og Overnaturlige hændelse” er gennemført.  Der er publiceret 

flere videnskabelige (peer-reviewede) artikler i danske og udenlandske tidsskrifter samt popu-

lærvidenskabelige artikler. Begge projekter har affødt en del presseomtale og interviews i de 

landsdækkende medier. Netop det har været medvirkende til, at indsamlingsdelen af projek-

terne har været meget tilfredsstilende.  Projekterne har sammen med et tredje projekt om Kloge 

Folk, der har været støttet af Kulturministeriets Forskningspulje, sat fokus på og påvist, at tro 

og magi også har betydning for mennesker i nutiden. Et af projekterne har dannet grundlag for 

en ansøgning til FKK (Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation) om et ph.d. projekt, 

der er blevet bevilget. Projekterne er med til at opfylde de forpligtelser, Danmark har påtaget 
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sig i forbindelse med UNESCO-konventionen om immateriel kulturarv, og kan indgå i rappor-

ten i 2015. Rammeaftalens mål om, at Dansk Folkemindesamling fortsat varetager relevant 

indsamling af forskning inden for ikke materiel kultur er nået, og metoden har vist sig velegnet. 

 

Digitalisering af lydbånd 

Der er i 2014 digitaliseret godt 1.200 lydbånd svarende til mere end en fjerdedel af de 3.500 

bånd, der skal digitaliseres i hele i rammeaftaleperioden. I rammeaftaleperioden er der digitali-

seret knap 3.900 af folkemindesamlingens lydbånd, og opgaven med at sikre Dansk Folkemin-

desamlings ældre lydsamling er dermed løst. Folkemindesamlingens 500 videobånd er under 

hensyntagen til planerne for SIFD-projektet udskudt til senere. I stedet er der blevet digitalise-

ret 500 af Nationalbibliotekets lydbånd, bl.a. 2 større samlinger med interviews af henholdsvis 

frihedskæmpere og Asta Nielsen. Der er udarbejdet workflows, der understøtter både langtids-

bevaring og formidling, og som led i formidlingsstrategien er oplysninger fra ældre registranter 

i et vist omfang overført til det nye metadataformat. Målet om at betjene brugerne digitalt, der 

hvor brugerne befinder sig, vil dog først kunne opfyldes, når udfordringerne omkring ophavs-

rettigheder er løst. Indtil da kan optagelserne stilles til rådighed for forskningen i Dansk Fol-

kemindesamlings lytterum. 

 

Digital formidling af Evald Tang Kristensen  

Som led i styrkelsen af den digitale infrastruktur og den digitale formidling er Evald Tang 

Kristensens originale nedskrifter af alle hans indsamlede folkeeventyr digitaliseret. Eventyrene 

er blevet forsynet med relevante metadata fra en ældre registrant, men oplægningen er endnu 

ikke foretaget. Der et lavet en plan for, hvordan samlingen skal formidles i pressen, til under-

visningsinstitutioner og biblioteker. 

 

Begge projekter er med til at opfylde de forpligtelser, Danmark har påtaget sig i forbindelse 

med UNESCO-konventionen om immateriel kulturarv, og kan indgå i rapporten i 2015. 

 

Målet er opfyldt. 

 

2.5.2.11 Dansk Folkemindesamling (II) 

Målet er, at Dansk Folkemindesamling skal medvirke til en vellykket implementering af UNE-

SCOs konvention vedr. den immaterielle kulturarv i Danmark. Succeskriteriet for 2014 var 

følgende. 

 

 Udarbejdelse af den obligatoriske rapport for 2014 (hvert andet år) til UNESCO. Det er 

derudover et succeskriterium, at indlede et samarbejde om en fælles digital platform med 

Kulturstyrelsen, der har forvaltningsopgaven med hensyn til Verdenskulturarven. 

 

De to obligatoriske notater, henholdsvis en rapport og en registrant, er udarbejdet og via Kul-

turministeriet afsendt til UNESCO. Der arbejdes på at indlede et fremtidigt samarbejde om en 
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fælles digital platform med Kulturstyrelsen, der har forvaltningsopgaven med hensyn til Ver-

denskulturarven.  

 

Målet er opfyldt. 

 

2.5.2.12 Universitetsbiblioteket (I)  

Universitetsbiblioteket skal bidrage væsentligt til at opfylde behovet for informations- og doku-

mentationsmateriale til brug for undervisning og forskning.  Dette mål er for 2014 udmøntet i 

en række succeskriterier for såvel udviklingsaktiviteter og serviceproduktionen. 

 

Udviklingsaktiviteter 

Udviklingsaktiviteterne havde følgende succeskriterier: 

 

 E-bogsprojektet er fortsat i 2014, hvor porteføljen af e-bøger er blevet udvidet yderligere, og 

målet er et samlet antal downloads af e-bøger i 2014 på mindst 400.000 enheder.  

 Projektet Digitale ressourcer i undervisningen er fortsat i 2014, hvor fokus har været udbud af 

kurser for underviserne, copyrightservice (forprojekt), biblioteksunderstøttelse af blended og 

virtuel læring samt på studerendes benyttelse af iPads o.l. 

 

E-bogsprojektet 

E-bogsprojektet er gennemført som planlagt.  Der er sket en yderligere udvidelse af antallet e-

bøger, der stilles til rådighed for brugerne enten som e-bogspakkeanskaffelse, hvor der købes 

fri adgang til hele pakker eller samlinger, eller efter brugerstyret anskaffelse, hvor der gives 

adgang til samlinger, og hvor de materialer, der brugerne downloader, anskaffes efter forskel-

lige kriterier.   

 

Der foreligger ikke statistik for antal downloads fra leverandørerne af e-bøger førend i fe-

bruar/marts 2015, men forventningen baseret på statistik for udvalgte e-bogspakker, som følges 

kvartalsvis, er, at det samlede antal downloads vil runde 400.000. En afsluttende rapport om det 

samlede projekt med evaluering og forslag med henblik på idriftsættelse og videre udvikling, 

herunder i forhold til bibliotekets organisation og ressourceforbrug, er under udarbejdelse og 

vil foreligge i april 2015. 

 

Projektet Digitale ressourcer i undervisningen 

Målet med projektet, der er understøttet af rammeaftalemidler, har været at øge kendskabet til 

de digitale ressourcer hos den primære målgruppe, nemlig underviserne og de studerende ved 

Københavns Universitet, og skabe grundlag for en øget benyttelse af de digitale ressourcer ved 

at give en hurtigere, integreret og sikker adgang til dem. 

 

På den baggrund blev 5 delprojekter gennemført i 2014.  
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Delprojekterne har fremmet et endnu tættere samarbejde med Københavns Universitet, endvi-

dere har det øget bibliotekets synlige tilstedeværelse på universitetets digitale platforme herun-

der især Københavns Universitets Intranet kaldet KUnet samt Københavns Universitets LMS-

system kaldet Absalon.  

 

Delprojekter  

 Undersøgelse af studerendes brug af tablets i studieøjemed. 

 Kursusudbud målrettet undervisere der fokuseret på, hvordan man bedst linker til bib-

liotekets digitale kursuslitteratur fra pensumlister i Københavns Universitets LMS-

system Absalon.  

 Implementering af biblioteksboks i alle kursusrum i Københavns Universitets LMS-sy-

stem Absalon. 

 Biblioteksunderstøttelse af virtuel og blended læring. 

 Undersøgelse af studerendes brug af tablets i studieøjemed. 

 

I tillæg til de konkrete servicetiltag og resultater ovenfor, har arbejdet genereret ideer og pro-

jektforslag, der er videregivet til andre større projekter og/eller områder. 

 

En afsluttende rapport om det samlede projekt med evaluering vil foreligge i februar 2015. 

 

Serviceproduktion 

Serviceproduktion havde følgende succeskriterier: 

 Udlånet af trykte materialer forventes at falde med 5 % i forhold til 2013 og at andrage i alt ca. 

610.000 enheder.  

 Den samlede benyttelse af digitale materialer fra Det Kongelige Bibliotek/Københavns Univer-

sitetsbibliotek/KUBIS ventes at stige med 5 % i forhold til 2013. hvor den samlede benyttelse 

var på 11,8 mio. benyttelsesenheder.  

 Antallet af personlig henvendelser forventes at holde samme niveau i 2014 som i 2013 og der-

med at andrage ca. 0,2 mio. henvendelser 

 Antal besøg på bibliotekernes hjemmesider forventes at holde samme niveau i 2014 som i 2013, 

dvs. omkring 1 mio. besøgende. 

 

Udlån af trykte materialer 

Udlånet af trykte materialer fra Det Kongelige Bibliotek og KUBIS-bibliotekerne er på ca. 

616.000, og er dermed faldet med 4,0 % i forhold til 2013. Faldet er således igen i 2014 mindre 

end det forventede fald på 5 %. 

 

Ser man på hele rammeaftaleperioden 2011-14, er der sket et samlet fald på 15 % set i forhold 

til det tilsvarende udlånstal på 724.000 i 2010, hvor forventningen havde været et samlet fald 

på 18,5 % med et årligt fald på 5 %. 
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Benyttelse af digitale materialer 

Den samlede benyttelse af digitale materialer kom op på 12,6 mio. benyttede enheder i 2014, 

hvilket er en stigning på knap 7 % i forhold til 2013. 

 

Ser man på hele rammeaftaleperioden 2011-2014, er der sket en samlet stigning på mere end 90 

% i forhold til det samlede antal downloads på 6,6 millioner i 2010, hvilket må betegnes som 

meget tilfredsstillende.  

 

Personlige henvendelser 

Det samlede antal personlige henvendelser blev for 2014 opgjort til godt 190.000, hvilket er en 

lille stigning på 1 % i forhold til 2013, hvilket må betegnes som et tilfredsstillende resultat for 

2014. 

 

Sammenligner man med antallet af personlige henvendelser set i forhold til 2010, ses en stig-

ning på 18 %, når antallet af henvendelser korrigeres for de biblioteker, hvis henvendelser ikke 

indgik i 2010 tallet.  Samlet set må en stigning på ca. 18 % for hele rammeaftaleperioden be-

tegnes som tilfredsstillende. 

 

Besøg på bibliotekernes hjemmesider 

Antallet af besøg på KUBIS-bibliotekernes hjemmesider i 2014 er steget med 25 % i forhold til 

2013 til 1,2 millioner besøg. Stigningen skyldes til dels en omlægning af KUBIS Frederiks-

bergs hjemmeside. Korrigeret for det er der en samlet stigning til knap 1,1 million besøg, en 

stigning på 10 % i forhold besøgstallet i 2013.  På grund af ændringer i web cache er det ikke 

muligt at foretage sammenligning med antallet af besøg på hjemmesiderne i 2010 og dermed 

udregne en procent, der viser udviklingen for hele rammeaftaleperioden. 

 

Konklusion 

Målet er opfyldt.  Universitetsbiblioteket har bidraget væsentligt til at opfylde behovet for 

informations- og dokumentationsmateriale til brug for undervisning og forskning. 

 

2.5.2.13 Universitetsbiblioteket (II)  

Universitetsbiblioteket skal fortsat forbedre udviklingen af forsknings- og studiemiljøet på 

Københavns Universitet.  Dette mål er for 2014 udmøntet i en række succeskriterier for såvel 

udviklingsaktiviteter og serviceproduktionen. 

 

Udviklingsaktiviteter 

Udviklingsaktiviteterne havde følgende succeskriterier: 

 

 Det bibliometriske serviceprojekt fortsætter på andet år i 2014. I årets løb skal det brin-

ges så vidt, at Universitetsbiblioteket kan tilbyde bibliometriske analyser på enkeltfor-
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skerniveau. SCOPUS-systemet, som er en citationsdatabase, skal tages i praktisk anven-

delse. Der gennemføres studiebesøg ved Karolinska Institute i Stockholm og i Helsinki. 

 Projektet Undervisningsprogram for ph.d.-studerende fortsætter i 2014. Der gennemfø-

res yderligere to undervisningsforløb, og standardprogrammet revideres under hensyn-

tagen til det indhøstede materiale. 

 DISKURS-projektet (Københavns Universitets digitale specialesamling) fortsætter i 

2014. Udviklingen af et program til overførelse af data fra et fakultets specialesystem til 

Det Kongelige Biblioteks DISKURS-system færdiggøres, og systemet tilbydes de inte-

resserede fakulteter. For så vidt angår SCIENCE-fakultetet, løses problemerne ved 

overførsel af data fra CURIS til DISKURS. 

 Der gennemføres et pilotprojekt vedr. udvidet online service efter kl. 16.00. Evt. med 

chat-funktion. 

 Der gennemføres et projekt vedr. skærmdelingsbaseret vejledning af forskere på egen 

skærm. 

 Der gennemføres et bredt anlagt projekt vedr. beriget studiemiljø, med inspiration fra 

udlandet vedr. learning commons, makerspace, study hubs, IT-berigede gruppefacilite-

ter. 

 

Bibliometrisk service 

Projektet med bibliometrisk service er gennemført som planlagt.  SCOPUS-systemet er taget i 

praktisk anvendelse og enkeltforskere tilbydes bibliometriske analyser.  Studiebesøg ved Karo-

linksa institute i Stockholm og i Helsinki er gennemført med et givtigt resultat.  I 2014 er der 

blevet udarbejdet bibliometriske rapporter vedrørende forskningspubliceringen inden for perio-

den 2008-2013 for SCIENCE, SUND, SAMF og JUR. Projektet er forløbet så tilfredsstillende, 

at bibliometrisk service indgår som et af de rammeaftalefinansierede delmål i den nye ramme-

aftaleperiode.   

 

Undervisningsprogram for ph.d.- studerende 

Projektet vedrørende et særligt undervisningsprogram for ph.d.-studerende er fortsat i 2014, 

hvor der har været afholdt fire undervisningsforløb i 2014 med mere end 50 deltagere fra bibli-

otekets fire største fakulteter. Forløbet har været så tilfredsstillende, at undervisningsprogram-

met fortsætter i 2015 under almindelig drift. 

 

DISKURS-projektet (Københavns Universitets digitale specialesamling) 

DISKURS-projektet var planlagt til at være et universitetsbiblioteksbaseret system udviklet i et 

samarbejde med Københavns Universitet.  I løbet af planlægningen er løsningsmodellen blevet 

ændret, sådan at den digitale specialesamling i stedet bliver et centraliseret system i universite-

tets regi, hvilket biblioteket anser for at være en tilfredsstillende løsning. Der er leveret en 

kravspecifikation for eksportformat og protokol for datalevering mellem det nuværende DIS-

KURS-system og universitetets kommende system.  
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Udvidet onlineservice efter kl. 16 

Biblioteket har ønsket at undersøge muligheden af en udvidet onlineservice efter kl. 16 og 

gennemføre et pilotprojekt.  Der blev derfor i januar 2014 igangsat et analysearbejde, der imid-

lertid førte frem til en erkendelse af, at en udvidet onlineservice efter kl. 16 ikke var realiserbar.  

Det blev derfor allerede inden udgangen af 1. kvartal besluttet at skrinlægge projektet frem for 

at kaste flere ressourcer efter det i form af et pilotprojekt. 

 

Virtuel forskervejledning 

Formålet med projektet var at ibrugtage software, som muliggør skærmdelt kontakt, sådan at 

bibliotekets medarbejdere kan fjernvejlede forskere på deres egen skærm.  Det valgte software 

er TeamViewer, der er blevet testet i KontaktBiblioteket med godt resultat og der er udarbejdet 

en vejledning til den videre anvendelse af dette værktøj til brugervejledning. 

 

Beriget studiemiljø 

Der er i 2014 gennemført et bredt anlagt projekt vedr. beriget studiemiljø, med inspiration fra 

udlandet vedr. learning commons, makerspace, study hubs og IT-berigede gruppefaciliteter. 

Gennemførelsen af dette projekt indgår som et af de rammeaftalefinansierede delmål i den nye 

rammeaftaleperiode. 

 

I rammeaftalens første år blev en udvidelse af læsepladskapaciteten på Læsesal Øst i Den Sorte 

Diamant planlagt, og selve indretningen blev færdiggjort i 2012.  Udvidelsen har resulteret i 

flere gæster på Læsesal Øst, der er en af Universitetsbibliotekets mest populære studiefacilite-

ter. 

 

Serviceproduktion 

Serviceproduktionen havde følgende succeskriterier: 

 

 Antallet af besøgende i bibliotekerne forventes at være stationært ift. 2013, dvs. om-

kring 1.32 mio. besøgende. 

 Antallet af deltagere i brugerundervisning forventes at stige med 5 % i forhold til 2013, 

hvor deltagertallet var ca. 8.900. 

 LibGuides 

 

Fysiske besøg i biblioteket 

Det samlede antal besøgende i bibliotekerne hørende til Det Kongelige Bibliotek blev 

1.250.000, hvilket er et fald i på 5 % forhold til 2013. Faldet formodes at hænge sammen med, 

at Københavns Universitet har prioriteret indretning af flere og bedre studiemiljøer højt ude i 

institutterne, hvorved presset på bibliotekets studiefaciliteter er faldet. 

 

Set over hele rammeaftaleperioden er antallet af besøgende steget i forhold til 2010. I 2010 var 

besøgstallet 1.050.000.  Korrigerer man for Det Juridiske Fakultetsbibliotek, der ikke indgik i 

opgørelsen for 2010, ses en stigning på knap 5 % over rammeaftaleperioden. 
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Deltagere i brugerundervisning 

Antallet af deltagere i brugerundervisning blev på godt 12.700, en stigning på godt 40 % i 

forhold til 2013.  Set over hele rammeaftaleperioden er antallet af deltagere i brugerundervis-

ningen steget med godt 70 % i forhold til 2010, hvor deltagerantallet lå på 7.400. 

 

Libguides 

I 2013 tog Universitetsbiblioteket softwareprogrammet LibGuides i brug dels til faglige websi-

der, dels til fakultetsbibliotekernes hjemmesider. Brugerne har taget godt imod de nye websi-

der, hvor brugen i 2014 var på 510.000, hvilket stort set er en fordobling i forhold til 2013, hvor 

besøgstallet var 260.000.   

 

Konklusion 

Samlet set er målet opfyldt.  Universitetsbiblioteket har bidraget til fortsat at forbedre forsk-

nings- og studiemiljøet på Københavns Universitet. 

 

2.5.2.14 Universitetsbiblioteket (III)  

Universitetsbiblioteket skal bidrage til at udvikle KUBIS som en effektiv organisatorisk ramme 

om biblioteksfunktionen ved Københavns Universitet og profilere KUBIS som en vigtig ser-

viceleverandør på informationsområdet. Dette mål var for 2014 udmøntet i en række succeskri-

terier for følgende styringsmål. 

 

Styringsmålene havde følgende succeskriterier: 

 

 Organisatoriske ændringer: KUBIS2-organisationen udvikles ved integration af Det In-

formationsvidenskabelige Akademis bibliotek i KUBIS, integration af Det Farmaceu-

tiske Bibliotek i KUB NORD, overtagelse af NIAS (Nordisk Institut for Asien Studier) 

bibliotekssamling og endelig integration af ILL-funktionen (indlån og fjernlån) samt 

magasinforvaltningen i Afdeling for Informationsressourcer. 

 Brugerundersøgelse: resultaterne fra Brugerundersøgelsen 2013 analyseres i forhold til 

de enkelte biblioteker samt i forhold til de frie svar. 

 Rationaliseringstiltag: der foretages en gennemgang, rationalisering og servicemæssig 

forbedring af to områder: den samlede afleveringsprocedure og den samlede ILL-funk-

tion (Indlån/Fjernlån). 

 Statistik for benyttelse af digitale ressourcer: Der udarbejdes et ny ordning for statistik-

føring vedr. digitale ressourcer. Projektet ventes at fortsætte ind i 2015. 

 Kompetenceudviklingsprogram: I begyndelsen af 2013 blev en rapport om kompeten-

cebehovet i fremtidens universitetsbibliotek drøftet på et medarbejdermøde. På dette 

grundlag har et personaleudvalg i årets løb arbejdet med udviklingen af et samlet pro-

gram for kompetenceudvikling for universitetsbibliotek, og SU har i december 2013 til-

trådt en større ansøgning til Statens Center for Kompetenceudvikling om et projekt 
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vedr. udvikling af medarbejdernes kompetence i at undervise studerende m.v. i littera-

tursøgning m.v. 

 KUBIS samlede årsplan 2014 gennemføres. 

 

Organisatoriske ændringer 

Alle de planlagte organisatoriske ændringer for 2014 er gennemført. 

 

Set over hele rammeaftaleperioden har KUBIS undergået store organisatoriske ændringer.  I 

2011 blev biblioteksfunktionerne under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet overført til Det 

Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek.  I 2012 besluttede Det Samfundsviden-

skabelige Fakultet at nedlægge sine institutbiblioteker og integrere deres funktioner i Det Sam-

fundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek.  Hertil kommer, at en række institutter under Det Hu-

manistiske Fakultet i løbet af perioden har bedt Københavns Universitetsbibliotek om at løse en 

række biblioteksfunktioner. 

 

Brugerundersøgelse 

Resultaterne fra Brugerundersøgelse 2013 er blevet analyseret i forhold til de enkelte bibliote-

ker samt i forhold til de frie svar. Analysen afsluttedes i 2. kvartal 2014, og et program til op-

følgning af resultaterne er iværksat. 

 

I rammeaftaleperioden er der gennemført to brugerundersøgelser, hvor biblioteket opnåede en 

generel brugertilfredshed på 97 % både i 2011 og i 2013.  Det er svært at undgå den konklu-

sion, at KUBIS i dag er en velfungerende serviceorganisation for Københavns Universitet. 

 

Rationaliseringstiltag 

Der foretages en gennemgang, rationalisering og servicemæssig forbedring af to områder: den 

samlede afleveringsprocedure og den samlede ILL-funktion (Indlån/Fjernlån). Analyserne er 

gennemført, og implementering af en række forslag vil ske i 2015. 

 

Statistik for benyttelse af digitale ressourcer 

Der er foretaget et omfattende analysearbejde, der har ført frem til, at statistikken vedr. digitale 

ressourcer fremover vil ske på baggrund af proxystatistik. Projektet ventes at fortsætte ind i 

2015, hvor der udarbejdes en ny ordning for statistikføring. 

  

Kompetenceudviklingsprogram 

Kompetenceudviklingsprogrammet er gennemført som planlagt.  

 

Årsplan 2014 

KUBIS samlede årsplan for 2014 er stort set gennemført som planlagt. Af planlagte 33 projek-

ter er 29 gennemført, 2 er videreført til 2015, og 2 er annulleret. 
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Konklusion 

Målet er samlet set nået. Universitetsbiblioteket har bidraget til at udvikle KUBIS som en ef-

fektiv organisatorisk ramme om biblioteksfunktionen ved Københavns Universitet og har pro-

fileret KUBIS som en vigtig serviceleverandør på informationsområdet.   

 

2.6. Redegørelse for reservation 

I nedenstående tabel er bibliotekets reservationer specificeret. Som det fremgår af tabellen, er 

de reservationer, som biblioteket bragte med ind i 2014, anvendt i løbet af året. Der er ikke 

foretaget nye reservationer.  
 

Tabel 11: Reservation, 21.31.13 Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek 

Mio. kr., løbende priser Reserveret år Reservation 

primo 

Forbrug i 

året 

Ny reservation 

i året 

Reservation 

ultimo 

Nationalbiblioteksservice   0,3 0,3 0,0 0,0 

Rammeaftale, musikbevilling 2013 0,3 0,3 0,0 0,0 

Tværgående indsatsområde   0,7 0,7 0,0 0,0 

Rammeaftale, dig. infrastruktur 2013 0,7 0,7 0,0 0,0 

 

2.7. Forventninger til kommende år 

Den 18. december 2014 blev bibliotekets rammeaftale for perioden 2015–2018 underskrevet, 

og derved var der skabt klarhed om institutionens styringsmål for de kommende 4 år.  

 

Det strategiske sigte for perioden 2015-2018 er, at biblioteket skal fortsætte de nuværende 

opgaver og udvikle opgaveløsningen så meget, som det er økonomisk og teknologisk muligt. 

Det betyder, at biblioteket både skal videreudvikle det digitale bibliotek inden for samlingsfor-

valtning, -formidling og bevaring og fortsætte med at bevare, benytte og formidle de fysiske 

samlinger. Endvidere skal biblioteket være til stede i den fysiske verden med spændende fa-

kultetsbiblioteker, der har gode studiemiljøer og reach out-aktiviteter, ligesom der på Slotshol-

men skal leveres et godt studie- og forskningsmiljø og et alsidigt formidlingsprogram med 

afsæt i bibliotekets samlinger og opgaver. 

 

Indsatsen vil i 2015 være koncentreret om at realisere de mål, som er opsat for aftalens første år 

med bl.a. revision af nationalbibliotekets accessionspolitikker, etablering af workflows i Chro-

nos for e-tidsskrifter, e-noder, e-fotos og det retrodigitaliserede materiale i projektet Danmarks 

breve, udvikling af universitetsbibliotekets studiemiljøer, udarbejdelse af en række nye services 

til universitetsbrugerne samt kontrol af brugertilfredsheden med både nationalbiblioteket og 

universitetsbiblioteket samtidig med, at driften opretholdes og effektiviseres. Biblioteket har 

tilpasset sine styringsredskaber pr. 1.1.2015 til de styringskrav, som stilles i den nye rammeaf-

tale. Det er forventningen, at biblioteket kan leve op til målene og afrapportere i overensstem-

melse med målene. 

 

I 2015 vil der skulle arbejdes med en tilpasning af omkostningerne til de givne bevillinger, der 

rummer besparelser i de følgende år. Over årene 2015–2018 falder basisbevillingen med i alt 

7,2 mio. kr. målt i forhold til basisbevillingen for 2014. Tilpasningerne vil både berøre øvrig 
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drift og stillinger. Endvidere vil der være behov for at supplere medarbejderstabens kompeten-

ceprofil med en række nye kompetencer inden for bl.a. de digitale arbejdsprocesser, formidlin-

gen af de digitale informationsunivers, udviklingen af nye services for forskere og evnen til at 

arbejde projektorienteret.   

 

Som led i både at reducere sine omkostninger og at justere kompetencesammensætningen i 

medarbejderstaben vil biblioteket søge at fremme den naturlige afgang i 2015 gennem indgå-

else af aftaler om frivillig fratræder. Om nødvendigt vil biblioteket supplere med afskedigelser 

for at skabe balance mellem bevillinger og udgifter og for at give mulighed for, at biblioteket 

kan tilføre medarbejderstaben nye kompetencer.  

 

Med hensyn til fremadrettet at sikre bevaringen af den enestående kulturarv er den manglende 

igangsætning af opførelsen af de manglende klimastyrede magasiner til de nationale samlinger 

en stor udfordring for biblioteket. Konsekvenserne er, at der sker en fortsat nedbrydning af 

samlingerne, og at biblioteket inden for en kort årrække vil mangle magasinplads til samlin-

gerne. Bibliotekets forventning til det kommende år er, at opførelsen af det til samlingerne nød-

vendige magasin sættes i gang, at tidsplanen optimeres, og at byggeriets kravsspecifikationer 

fastholdes. 

 

Det indgår i rammeaftalen for perioden 2015–2018, at biblioteket skal øge sin retrodigitalise-

ringsaktivitet. Biblioteket vil i 2015 arbejde for at indgå aftaler med rettighedshaverne, så der 

kan skabes muligheder for at udvide omfanget af retrodigitalisering af samlinger og litteratur 

op til og med første halvdel af 1900-tallet. Målet er i fælles forståelse med rettighedshaverne at 

afsøge muligheder for vederlagsfri tilgængeliggørelse af eksempelvis danske skønlitterære 

klassikere fra starten af det 20. århundrede. 

 

De digitale samlinger skal i rammeaftaleperioden indlemmes i bibliotekets nye forvaltnings- og 

formidlingssystem Chronos. Sigtet er, at der anvendes ensartede principper ved forvaltning, 

formidling og bevaring af de digitale samlinger, som biblioteket opbevarer på egne systemer.  

Chronos skal benyttes både til retrodigitaliseret materiale og til materiale, som indsamles i 

digital form. Udfordringen i 2015 er at få de første samlingstyper indlemmet. 

 

For Universitetsbiblioteket er der i rammeaftalen for 2015- 2018 lagt vægt på videreudvikling 

af det digitale universitetsbibliotek. Det er nu en klar overvægt af erhvervelse af digitale bog-

samlinger på licensbasis. I 2015 vil de digitale samlinger blive udvidet gennem tegning af li-

censaftale på e-bøger fra mindre videnskabelige danske og udenlandske forlag. 

 

Universitetsbibliotekets studiemiljøer skal i 2015 opdateres med nye specialfaciliteter ved 

fakultetsbibliotekerne med fokus på temaerne innovation, dataanalyse og -visualisering, nye 

læringsformer og digital humaniora. Der vil være fokus på, at studiemiljøerne skal vedblive at 

udgøre et omfattende og væsentligt bidrag til samlede studiemiljø ved Københavns Universitet. 
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Samarbejdet mellem Københavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek (KUBIS) står over 

for en væsentlig opgave i 2015, hvor der skal ansættes en ny universitetsbibliotekar til vareta-

gelse af ledelsen af KUBIS-bibliotekerne. 

 

Med virkning fra 1. december 2014 indgik Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og biblio-

teket aftale om styrelsens overtagelse af dele af driften af bibliotekets bygninger. I 2015 skal 

aftalen stå sin egentlige prøve med sikker drift og transparens for begge parter.  
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3. Regnskab 

 

3.1. Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, der fremgår af regn-

skabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Admini-

strative Vejledning. Årsrapporten 2014 er opstillet efter disse regler og principper med følgen-

de afvigelser/specifikationer i forhold til regelsættet: 

 

 installationer med særligt højt teknologiindhold afskrives efter dispensation fra Kulturmini-

steriet over 10 år i stedet for 20 år 

 reoler, som anvendes til magasinering af bibliotekets samlinger, afskrives som inventar med 

en afskrivningstid på 10 år. 

 

Regnskabsoplysningerne, der anvendes i årsrapporten, er, hvor det er muligt, baseret på SKS. 

For så vidt angår opgørelse af indtægter og udgifter fordelt på produkter/opgaver (tabel 5) er 

lønomkostningerne til bibliotekets hovedprodukter fordelt ved tidsregistrering, mens øvrige 

driftsudgifter og indtægter er fordelt direkte på hovedprodukterne ved hjælp af konteringsop-

lysningerne i Navision. Indirekte omkostninger i form af generel IT er dog fordelt proportionalt 

på de øvrige hovedprodukter proportionalt med de afholdte udgifter. For så vidt angår indtægts-

ført bevilling, er den ikke konteret direkte på produkterne i bogføringen. Fordelingen på pro-

dukter i tabellen er derfor foretaget skønsmæssigt. 

 

3.2. Resultatopgørelse 

Omstående tabel 12 viser resultatopgørelsen for Det Kongelige Bibliotek i 2014 sammenholdt 

med 2013. Endvidere vises budgettet for 2015, der svarer til det godkendte grundbudget.  

 

Det Kongelige Bibliotek har i lighed med øvrige statsinstitutioner fulgt det nye regelsæt for 

budgettering og budget- og regnskabsopfølgning i 2014, jf. Finansministeriets cirkulære om 

budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. I den forbindelse udarbejdede biblioteket et 

grundbudget, hvor de budgetterede udgifter svarede til summen af bevillingen på finansloven 

samt forventede indtægter.  

 

Som det fremgår af tabellen, har biblioteket i 2014 haft et mindreforbrug i forhold til bevilling 

og indtægter på 0,3 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det forventede resultat i grundbudgettet på 

0 svarer til mindre end 0,1% af såvel bevillingen som bruttoudgifterne. 
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Tabel 12: Resultatopgørelse 

   Mio. kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 

note: 2013 2014 2015 

  Ordinære driftsindtægter    

  Indtægtsført bevilling    

  Bevilling -336,1 -348,0 -338,7 

  Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -1,4 -1,0 0,0 

  Reserveret af indeværende års bevillinger 1,0 0,0 0,0 

  Indtægtsført bevilling i alt -336,5 -349,0 -338,7 

      

  Salg af varer og tjenesteydelser -33,4 -30,8 -27,0 

  Tilskud til egen drift -7,6 -9,4 -8,0 

  Gebyrer 0,0 0,0 0,0 

  Ordinære driftsindtægter i alt -377,4 -389,3 -373,7 

      

  Ordinære driftsomkostninger    

  Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 

  Forbrugsomkostninger    

  Husleje 3,3 3,7 3,7 

  Forbrugsomkostninger i alt 3,3 3,7 3,7 

  Personaleomkostninger    

  Lønninger 163,5 161,2 163,3 

  Andre personaleomkostninger 2,6 0,2 0,2 

  Pension 24,5 24,3 24,6 

  Lønrefusion -9,0 -6,8 -6,9 

  Personaleomkostninger i alt 181,7 178,9 181,2 

      

  Af- og nedskrivninger 26,1 25,8 25,2 

  Andre ordinære driftsomkostninger 138,1 152,4 139,1 

  Ordinære driftsomkostninger i alt 349,2 360,7 349,2 

      

  Resultat af ordinær drift -28,2 -28,5 -24,5 

      

  Andre driftsposter    

  Andre driftsindtægter -9,4 -13,3 -12,0 

  Andre driftsomkostninger 4,1 7,6 3,0 

  Resultat før finansielle poster -33,5 -34,2 -33,5 

      

  Finansielle poster    

  Finansielle indtægter -0,2 0,0 0,0 

  Finansielle omkostninger 34,9 34,0 33,5 

  Resultat før ekstraordinære poster 1,1 -0,3 0,0 

      

  Ekstraordinære poster    

  Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 

  Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 

  Årets resultat 1,1 -0,3 0,0 

 

    Sammenligner man 2014 med 2013, er navnlig posten Andre ordinære driftsomkostninger ste-

get. Dette skyldes en ekstraordinær udgift til ejendomsskatter på to af bibliotekets bygninger, 

som blev dækket ved en merbevilling på tillægsbevillingsloven.  
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Nedenstående tabel 13 viser resultatdisponeringen.  

 
Tabel 13: Resultatdisponering 

Mio. kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 

note: 2013 2014 2015 

  Disponeret til bortfald 0,0 0,0 0,0 

  Disponeret til reserveret egenkapital 0,0 0,0 0,0 

  Disponeret udbytte til statskassen 0,0 0,0 0,0 

  Disponeret til overført overskud -1,1 0,3 0,0 

 

Tabellen viser, at årets mindreforbrug på 0,3 mio. kr. er disponeret til overført overskud. 

 

3.3. Balancen 

Tabel 14 viser Det Kongelige Biblioteks omkostningsbaserede balance. 

 
Tabel 14: Balancen 

   

 

  Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo 

note: 2014 2014 note: 2014 2014 

  Anlægsaktiver: 
    Egenkapital 

  

1 

Immaterielle anlægsaktiver 

  

  

Reguleret egenkapital (startkapital) 5,3 5,3 

  Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,4 0,2   Opskrivninger 0,0 0,0 

  

Erhvervede koncenssioner, patenter, 
licenser m.v. 

1,0 0,9   

Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  

Udviklingsprojekter under opførelse 

0,0 0,0   

Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 

  
Immaterielle anlægsaktiver i alt 

1,4 1,1   
Udbytte til staten 0,0 0,0 

2 Materielle anlægsaktiver 

  

  Overført overskud -0,2 0,1 

  Grunde, arealer og bygninger 671,7 651,6   Egenkapital i alt 5,1 5,4 

  Infrastruktur 0,0 0,0   Hensatte forpligtelser 3,6 0,1 

  Transportmateriel 0,7 0,5    

    Produktionsanlæg og maskiner 0,2 0,7   Langfristede gældsposter 

    Inventar og IT-udstyr 12,5 8,9   FF4 Langfristet gæld 688,4 668,3 

  

Igangværende arbejder for egen regning 

0,1 3,8   

   

  Materielle anlægsaktiver i alt 685,1 665,6   Donationer 1,5 1,0 

  Statsforskrivning 
5,3 5,3   Prioritetsgæld  0,0 0,0 

  Øvrige finansielle anlægsaktiver 
0,0 0,0   Anden langfristet gæld 0,0 0,0 

  Finansielle anlægsaktiver i alt 5,3 5,3   Langfristet gæld i alt 689,9 669,3 

  Anlægsaktiver i alt 691,8 672,0    

    Omsætningsaktiver: 

  

  
     Varebeholdning 0,0 0,0   Kortfristede gældsposter 

  

  Tilgodehavender 27,4 26,6   
Leverandører af varer og tjeneste-
ydelser 25,4 23,3 

  Værdipapirer 0,0 0,0   Anden kortfristet gæld 4,9 7,4 

  Likvide beholdninger 

  

  Skyldige feriepenge 24,3 24,0 

  FF5 Uforrentet konto 43,9 50,0   Reserveret bevilling 1,0 0,0 

  FF7 Finansieringskonto 9,3 -1,4   
Igangværende arbejder for 
fremmed regning 18,0 16,7 

  Andre likvider 0,1 0,0   Periodeafgrænsningsposter 0,3 1,0 

  Likvide beholdninger i alt 53,2 48,5   Kortfristet gæld i alt 73,9 72,4 

  Omsætningsaktiver i alt 80,7 75,1   Gæld i alt 763,8 741,7 

  Aktiver i alt 772,5 747,2   Passiver i alt 772,5 747,2 
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Faldet i aktivmassen fra 2013 til 2014 kan især henføres til de materielle anlægsaktiver og skal 

ses i sammenhæng med afskrivningerne i driftsregnskabet. Tilgangen af nye anlæg var i 2014 

mindre end nedbringelsen af den eksisterende anlægsmasses værdi gennem afskrivningerne. 

Ændringen i værdien af anlægsaktiverne modsvares af et fald i den langfristede gæld på FF4 på 

passivsiden. 

 

3.4. Egenkapitalforklaring 

Nedenstående tabel 15 viser egenkapitalforklaringen. 

 
Tabel 15: Egenkapitalforklaring 

  Mio. kr., løbende priser     

note: 2013 2014 

  Egenkapital primo R-året 0,9 -0,2 

  Startkapital primo 5,3 5,3 

  +Ændring i startkapital 0,0 0,0 

  Startkapital ultimo 5,3 5,3 

  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 0,9 -0,2 

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

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

  +Overført fra årets resultat -1,1 0,3 

  - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 

  - Udbytte til staten 0,0 0,0 

  Overført overskud ultimo -0,2 0,1 

  Egenkapital ultimo R-året 5,1 5,4 

 

Egenkapitalforklaringen afspejler årets resultat, hvor mindreforbruget på 0,3 mio. kr. har for-

øget egenkapitalen til i alt 5,4 mio. kr. ved årets udgang. 

 

3.5. Opfølgning på likviditetsordningen 

Tabel 16 viser Det Kongelige Biblioteks udnyttelse af lånerammen pr. 31/12 2014. Biblioteket 

har en låneramme på 818,2 mio. kr. på finansloven. Denne er på intet tidspunkt blevet over-

skredet i regnskabsåret.  

 
Tabel 16: Udnyttelse af låneramme 

 Mio. kr., løbende priser 2014 

Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2014 665,7 

Låneramme pr. 31. december 2014 818,2 

Udnyttelsesgrad i procent 81,4% 

 

Øvrige likviditetsregler er ligeledes overholdt. 
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3.6. Opfølgning på lønsumsloft 

Tabel 17 viser, at Det Kongelige Bibliotek har overholdt sit lønsumsloft på finansloven. 

 
Tabel 17: Opfølgning på lønsumsloft  

Mio. kr., løbende priser 2014 

Lønsumsloft FL 170,2 

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 170,2 

Lønforbrug under lønsumsloft 159,0 

Difference 11,2 

Akkumuleret opsparing ultimo 2013 86,2 

Akkumuleret opsparing ultimo 2014 97,4 

 

Det bemærkes, at lønforbruget under lønsumsloftet kun er en del af de samlede personaleom-

kostninger. Personaleomkostningerne i resultatopgørelsen omfatter også lønninger, pensioner 

med videre under indtægtsdækket virksomhed og de tilskudsfinansierede aktiviteter, der ikke 

tæller med i lønforbruget under lønsumsloftet. 

 

3.7. Bevillingsregnskabet 

Tabel 18 viser bevillingsregnskabet for 2014. Tabellens budgettal afspejler de godkendte 

grundbudgetter.  

 

Den samlede difference på årets resultat er på 0,3 mio. kr. set i relation til grundbudgettet, 

hvilket svarer til mindre end 0,1% af nettoudgiftsbudgettet. Brutto er der dog tale om en afvi-

gelse på udgiftsbudgettet på næsten 20 mio. kr. svarende til 5%. Afvigelsen er dels finansieret 

af merindtægter på 7,9 mio. kr., dels af den førnævnte ektraordinære tillægsbevilling til dæk-

ning af ejendomsskatter på to af bibliotekets bygninger.  

 
Tabel 18: Bevillingsregnskab §21.31.13 Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universi-

tetsbibliotek 

Mio. kr., løbende priser Regnskab 2013 Budget 2014 Regnskab 2014 Difference Budget 2015 

Nettoudgiftsbevilling -336,1 -336,3 -348,0 11,7 -338,7 

Nettoforbrug af reservation -0,4 -1,0 -1,0 0,0 0,0 

Indtægter -50,6 -45,7 -53,6 7,9 -47,0 

Indtægter i alt -387,0 -383,0 -402,6 19,6 -385,7 

Udgifter 388,2 383,0 402,3 -19,3 385,7 

Årets resultat 1,1 0,0 -0,3 0,3 0,0 

Note: Indtægten på 53,6 mio. kr. i 2014 er rundet op efter de almindelige regler for afrunding. Dette forklarer afvigelsen på 0,1 mio. kr. i 

forhold til resultatopgørelsens enkelte indtægtsposter. 
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4. Bilag til årsrapporten 
Note 1: Immaterielle anlægsakti-

ver 

     Mio. kr. 
Færdiggjorte 

udviklings-

projekter 

Erhvervede 

koncessioner, 

patenter, li-

censer mv. 

I alt 

 

  

Primobeholdning 1,8 6,5 8,4 

 Opskrivning 0,0 0,0 0,0 

 Kostpris pr. 1.1.2014 (før afskr.) 1,8 6,5 8,4 

  Tilgang 0,0 0,3 0,3 

 Afgang 0,6 2,5 3,1 

 Kostpris pr. 31.12.2014 (før afskr.) 1,2 4,4 5,6 

 Akk. afskrivninger 1,0 3,5 4,5 

 Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

 Akk. af- og nedskrivninger 

31.12.2014 1,0 3,5 4,5 

 Regnskabsmæssig værdi pr. 

31.12.2014 0,2 0,9 1,1 

 Årets afskrivninger 0,2 0,4 0,7 

  Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

  Årets af- og nedskrivninger 0,2 0,4 0,7 

  Afskrivningsperiode/år 3 3   

  

        
Udviklings-

projekter 

under opførel-

se 

    

  

    Primosaldo pr. 1.1 2014 0,0 

    Tilgang 0,0 

    Nedskrivninger 0,0 

    Afgang 0,0 

    Kostpris pr. 31.12.2014 0,0 
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Note 2: Materielle anlægsaktiver 

Mio. kr. G
ru

n
d

e, arealer o
g

 

b
y
g
n

in
g
er 

P
ro

d
u

k
tio

n
san

læ
g
 o

g
 

m
ask

in
er 

T
ran

sp
o

rtm
ateriel 

In
v
en

tar o
g

 IT
-u

d
sty

r 

I alt 

Primobeholdning 818,4 2,1 1,6 56,3 878,4 

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

Kostpris pr. 1.1.2014 (før afskr.) 818,4 2,1 1,6 56,3 878,4 

Tilgang 0,0 0,6 0,0 1,8 2,4 

Afgang 0,2 0,0 0,2 18,6 19,0 

Kostpris pr. 31.12.2014 (før afskr.) 818,1 2,8 1,4 39,5 861,8 

Akk. afskrivninger 165,0 2,1 0,9 30,5 198,5 

Akk. nedskrivninger 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 

Akk. af- og nedskrivninger 

31.12.2014 166,5 2,1 0,9 30,5 200,0 

Regnskabsmæssig værdi pr. 

31.12.2014 651,6 0,7 0,5 8,9 661,8 

Årets afskrivninger 20,1 0,1 0,1 5,3 25,6 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger 20,1 0,1 0,1 5,3 25,6 

Afskrivningsperiode/år 50/20/10 5 5 5/3   

        
I gang-

værende 

arbejder for 

egen regning 

    

  

    Primosaldo pr. 1.1. 2014 0,1 

    Tilgang 3,8 

    Nedskrivninger 0,0 

    Overført til færdige materielle 

anlægsaktiver 0,0 

    Kostpris pr. 31.12.2014 3,8 

    
 

Note 3: Hensatte forpligtelser 

 

De hensatte forpligtelser pr. ultimo på 0,1 mio. kr. er sammensat af en ikke-udbetalt resultatlønsaftale for 2014 

samt en resthensættelse vedrørende rådighedsløn til en afskediget tjenestemand, jf. også årsrapporten for 2013.  
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Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed 

 
  Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo     
Løbende priser, Mio. kr. 

2011 2012 2013 2014     

Luftfoto 0,2 0,2 0,2 0,3     

Digitaliseringsydelser 0,2 0,5 2,4 2,6     

Bevaringsydelser 0,5 0,8 1,5 1,9     

Sikringsydelser 0,2 0,4 0,6 0,7     

IT Hosting 1,5 1,5 2,0 2,4     

 

 

 
Bilag 2. Tilskudsfinansieret forskning (underkonto 95), mio. kr.     

Ordning Overført 

overskud fra 

tidligere år 

Årets tilskud Årets udgifter Årets resultat Overskud til 

videreførsel 

Carl Nielsen Brevudgaven -0,8 -0,7 1,2 0,5 -0,3 

Dansk Center for Musikudgivelse -0,9 0,0 1,5 1,5 0,6 

Indsamling af dansk online kulturarv -0,1 0,0 0,5 0,5 0,4 

Barbermaleren John Christensen 0,0 -0,5 0,3 -0,2 -0,2 

Dansk Kartografi PhD -0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 

Feminae Doctae 0,0 -0,5 0,3 -0,2 -0,2 

SOCED 0,0 -0,5 0,3 -0,2 -0,2 

Øvrige projekter -0,9 -3,6 2,9 -0,7 -1,6 

I alt -3,0 -5,8 7,4 1,6 -1,4 

 

 
Bilag 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97), mio. kr.    

Ordning Overført 

overskud fra 

tidligere år 

Årets tilskud Årets udgifter Årets resultat Overskud til 

videreførsel 

Bevaring og digitalisering af bladtegninger 0,6 -1,2 1,1 0,0 0,6 

DiamantEnsemblet 0,0 -0,7 0,6 -0,1 -0,2 

Udbygning af tidsskrift.dk 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 

Studenterklubben StudentsOnly! -0,3 -0,2 0,4 0,2 -0,1 

Danmark set fra luften, digitalisering 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 

Udbredelse af Persistente Identifiers 0,2 -0,2 0,3 0,2 0,4 

Erhvervelse af Thorkild Hansens arkiv 0,0 -0,3 0,3 0,0 0,0 

Fotoudstilling: "Fotografier fra krigen 
1864" 

0,0 -0,3 0,3 0,0 0,0 

FIF - Fælles Infrastruktur for Forskningsda-

ta 

0,2 0,0 0,3 0,3 0,5 

Øvrige projekter -1,9 -1,7 2,5 0,8 -1,1 

I alt -2,4 -4,5 6,7 2,2 -0,2 

 


