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Indledning 
 
Denne årsrapport for Det Kongelige Bibliotek er udarbejdet i henhold til retningslinjerne i Finansmini-
steriets aktstykke, Akt 63 11/12 2002.  
 
Den hidtidige institution Det Kongelige Bibliotek blev pr. 1. oktober 2005 sammenlagt med Danmarks 
Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (DNLB) til et nyt fælles bibliotek: Det Kongelige Bibliotek, 
Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek. Sammenlægningen af bevillinger og regnskab 
skete dog først på finansloven for 2006, hvor der blev oprettet ny hovedkonto til den sammenlagte 
institution.  
 
Denne årsrapport dækker regnskabet for den hidtidige institution Det Kongelige Bibliotek og den ”gam-
le” hovedkonto, som var knyttet til institutionen, § 21.31.11. Det Kongelige Bibliotek. Sammenlægnin-
gen og dens perspektiver kommenteres dog i beretningen under afsnittet om forventninger til det kom-
mende år. 
 
1. Beretning 
 
1.1 Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver 
Det Kongelige Bibliotek har 4 hovedformål: Det er Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibli-
otek. Det er en forskningsinstitution i sig selv og har desuden kultur- og museumsopgaver. 
 
1.2 Mission 
 
Det Kongelige Biblioteks mission præsenteres i det følgende. 
 
Som nationalbibliotek og museum forvalter Det Kongelige Bibliotek den nationale kulturarv i form af 
udgivne værker (bøger, tidsskrifter, aviser, småtryk), håndskrifter, arkivalier, kort, billeder, fotografier 
og musikalier i konventionel eller digital form. Det Kongelige Bibliotek skal give den bedst mulige 
adgang til samlingerne på nutidens vilkår til forskning, studier og oplevelser, samtidig med at samlin-
gerne skal bevares, sikres og overleveres til eftertiden. 
 
Som universitetsbibliotek og nationalt hovedfagsbibliotek stiller Det Kongelige Bibliotek de til enhver 
tid mest relevante og dækkende samlinger af videnskabelig litteratur til rådighed for forskning og vide-
regående uddannelse ved Københavns Universitet og for landet som helhed inden for humaniora, teolo-
gi, samfundsvidenskaber og jura. 
 
Som kulturinstitution har Det Kongelige Bibliotek i kraft af sin funktion som nationalbibliotek en særlig 
forpligtelse til at formidle viden og oplevelser inden for den del af landets kulturarv, som biblioteket har 
ansvaret for.  
 
Som forskningsinstitution driver Det Kongelige Bibliotek relevant forskning inden for bibliotekets 
opgaver, funktioner, fag og samlinger. 
 
1.3 Vision 
 
I henhold til Det Kongelige Biblioteks vision vil biblioteket 
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• inden for sine fagområder være det centrale bibliotek for Københavns Universitet til understøttelse 
af forskning og uddannelse. 

• inden for bibliotekets opgaver og områder være en national drivkraft i udviklingen af dansk kultur 
og viden og give brugerne relevant, hurtig og nem adgang til information og kulturarv. 

• fortsat bevare fortidens kulturarv, indsamle de i nutiden skabte kulturværdier og således give frem-
tidens borgere mulighed for at studere og opleve sig selv på baggrund af deres fortid og samtid. 

• være et væsentligt grundlag i dokumentation om Danmark og danske forhold i tæt samarbejde med 
relevante institutioner i landet. 

 
1.4 Årets finansielle resultater  
I tabel 1vises det finansielle resultat i 2005 såvel udgiftsmæssigt som omkostningsmæssigt. 
 
Som det fremgår, er det omkostningsbaserede resultat på 195,2 mio. kr., hvilket er 15,6 mio. kr. mere 
end det udgiftsbaserede nettoresultat på 179,5 mio. kr. Differencen beror på forskellen mellem de ud-
giftsbaserede og omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Det har navnlig betydning, at afskrivnin-
gerne på bibliotekets aktiver, der kun indgår i det omkostningsbaserede regnskab, er væsentligt større 
end årets investeringer, der alene indgår i det udgiftsbaserede regnskab.  
Sammenholdt med bevillingen udviser det udgiftsbaserede resultat et merforbrug på 1,6 mio. kr. Dette 
skyldes planlagt anvendelse af videreførslen fra 2004. 
 
Det ses endvidere, at biblioteket primo 2006 har en videreførsel på knap 13,7 mio. kr. Bibliotekets 
opsparing før bevillingsafregningen var på knap 25 mio. kr. ved udgangen af 2005. I bevillingsafreg-
ningen for 2005 blev der imidlertid indarbejdet et bortfald på 11,3 mio. kr. i henhold til Finansministeri-
ets cirkulære om disponering af videreførsel fra 2005 til 2006.  
 
Det Kongelige Biblioteks videreførsel pr. ultimo 2005 er disponeret sammen med videreførslen for 
DNLB. Den samlede videreførsel for de to tidligere institutioner er reserveret til elektronisk og fysisk 
bevaring samt materialebevilling til universitetsbiblioteket. Endvidere indgår der hensættelser til afske-
digede tjenestemænd, og endelig er dele af videreførslen disponeret til en række IT-investeringer, her-
under investeringer i sammenlægning af de 2 institutioners biblioteksfaglige og administrative IT-
systemer. 
 
Økonomisk blev 2005 i øvrigt præget af besparelserne på finanslov for 2006 i forbindelse med Kultur-
ministeriets opbygning af ministeriets reserver. Da disse besparelser blev meldt ud i foråret 2005, be-
sluttede bibliotekets ledelse at reducere den finanslovsfinansierede del af personalet med henblik på at 
tilpasse udgiftsniveauet til bevillingsfaldet. I alt er der tale om en reduktion på netto 14 årsværk, som 
gennemføres i 2005 og begyndelsen af 2006.  
 
Det Kongelige Bibliotek betragter regnskabsresultat i 2005 som tilfredsstillende. Det delvise bortfald af 
opsparingen i bevillingsafregningen har imidlertid virkninger i 2006 for de aktiviteter, som størstedelen 
af opsparingen var øremærket til. Samtidig skærper det kravene til den økonomiske styring af sammen-
lægningen af Det Kongelige Bibliotek og DNLB, hvor der ikke er bevilget ekstra midler til fusionsom-
kostninger.  
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Tabel 1. Virksomhedens økonomiske nøgletal
Omkostningsbaseret resultat
1000 kr.
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 30.735
Ordinære driftsomkostninger 226.144

Heraf personaleomkostninger 125.535
Andre driftsposter, netto 154
Finansielle poster, netto -406
Ekstraordinære poster, netto -6
Årets resultat (ekskl. bevillinger) 0 -195.150
Udgiftsbaseret resultat
1000 kr.
Indtægter (regnskab) 32.054 2.002
Udgifter (regnskab) 211.558 13.542
Åretsudgiftsbaserede resultat, netto -179.503
Nettoudgiftsbevilling, inkl. TB 177.900
Indtægtsbevilling, inkl. TB 0
Udgiftsbevilling, inkl. TB 3.100
Årets resultat (inkl. bevillinger) -1.603
Til videreførsel 13.654 160.689

Balance
1000 kr.
Anlægsaktiver i alt 542.969

Heraf immaterielle anlægsaktiver 945
Heraf materielle anlægsaktiver 542.024

Omsætningsaktiver i alt 35.967
Aktiver i alt 578.935
Egenkapital 539.516
Hensatte forpligtigelser 4.579
Langfristet gæld i alt 0
Kortfristet gæld i alt 34.841
Passiver i alt 578.935

Status pr. 
31.12.2005

Regnskab 2005

Driftsbevilling Anlægsbevilling

 
 
1.5 Årets faglige resultater  
Som det fremgår af afsnit 2, var der 10 mål i resultatkontrakten, der var relevante i 2005. Heraf blev 9 
opfyldt, mens et enkelt med 97% blev delvist opfyldt.  
 
Biblioteket betragter dette som et meget tilfredsstillende fagligt resultat i et år, hvor ledelsen udover at 
fokusere på opfyldelsen af målene for institutionen har haft et betydeligt fokus på sammenlægningen af 
DNLB og Det Kongelige Bibliotek. Den opnåede målopfyldelse på resultatkontraktmålene ser bibliote-
ket som udtryk for, at de kernefunktioner, som måles i resultatkontrakten, overordnet set er velfungeren-
de og i en sund udvikling.    
 
Det Kongelige Biblioteks resultatkontrakt for 2003-2006 er i øvrigt struktureret efter 5 indsatsområder: 
et tværgående indsatsområde vedrørende udviklingen af Det Kongelige Bibliotek som digitalt bibliotek 
samt 4 områder, der dækker bibliotekets 4 udadvendte hovedformål.  
 
For så vidt angår udviklingen af Det Kongelige Bibliotek som digitalt bibliotek, skal biblioteket ifølge 
kontrakten - gennem en fortsat udnyttelse af informationsteknologiens muligheder - lette brugerens 
adgang til information, fremme udnyttelsen af samlingerne og effektivisere samlingsforvaltningen og 
formidlingsarbejdet.  
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I tabel 2 belyses udviklingen i elektroniske lån i forhold til konventionelle lån fra biblioteket i perioden 
2000 til 2005. Ved elektroniske lån (E-lån) forstås downloads fra Det Kongelige Biblioteks digitale 
ressourcer. 
 

Digitalt bibliotek, udlån    Tabel 2

       

Udlån (1.000)  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 Konventionelle lån ex fornyelser         573 624          633        569 583 587

 E-lån         140        551          664    1.148 1.551    1.943 

 Total primær udlån         714 1.175       1.297     1.717 2.135      2.530

 

 % E-lån af primær udlån  20% 47% 51% 67% 73% 77%

 

Produktivitet (kr.) 

Omkostninger pr. udlån  15,30 10,90 9,10 8,44

 
2000 er valgt som begyndelsesåret for at illustrere de meget markante ændringer, der i disse år sker i 
udlånsmønsteret for Det Kongelige Bibliotek. Samlet er udlånet mere end tredoblet i perioden, og hele 
væksten ligger på de elektroniske udlån. Mens de elektroniske udlån udgjorde en femtedel i 2000, var 
andelen næsten 4/5-dele i 2005.  
 
Der er foretaget sammenlignelige omkostningsberegninger vedrørende udlånet siden 2002. De viser, at 
enhedsomkostningerne er reduceret med 45% på 4 år. I 2005 var bruttoudgiften pr. udlån på 8,44 kr.  
mod resultatkontraktens målsætning på 10 kr. 
 
I tabel 3 er udviklingen i antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside (www.kb.dk) sammenholdt 
med besøg på bibliotekets 3 betjeningssteder (fysiske besøg). 
 
Digitalt bibliotek, besøgende Tabel 3

Besøg (stk.) 2002 2003 2004 2005
Besøg på hjemmeside 2.260.432 2.512.588 2.402.469 2.773.628
Fysiske besøg 801.464 775.855 708.327 662.015

 
Som det fremgår af tabellen, var antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside på næsten 2,8 mio. 
Dette er det højeste registrerede elektroniske besøgstal nogensinde og mere end 4 gange højere end 
antallet af fysiske besøgende. 
 
I relation til det fysiske besøgstal skal det dog bemærkes, at det har været ekstraordinært lavt de seneste 
2 år. Dette forhold kan efter bibliotekets opfattelse henføres til bibliotekets betjeningssted på Amager, 
som navnlig efter Københavns Universitets udbygning sammesteds er utidssvarende og uhensigtsmæs-
sigt placeret for forskere og studerende. Når Det Kongelige Biblioteks kombinerede universitetsbiblio-
teks- og magasinbyggeri åbner ved universitetet, forventer biblioteket, at besøgstallet på Amager stiger, 
og at det samlet set vender tilbage til et niveau på mellem 750.000 og 800.000 besøgende om året. 

http://www.kb.dk/
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Der er derfor efter bibliotekets opfattelse ikke tale om, at det digitale bibliotek erstatter eller overflødig-
gør den fysiske brugerbetjening, men udviklingen illustrerer, at bibliotek i 2005 har fortsat arbejdet med 
at styrke den digitale side af det hybride bibliotek.  
 
Med hensyn til Universitetsbiblioteksfunktionen skal der i henhold til resultatkontrakten være fokus på 
bl.a. erhvervelse af og adgang til information samt brugerorienteret videreudvikling af universitetsbibli-
oteksfunktionen i tæt samarbejde med Københavns Universitet. 
 
Hvad angår information skal biblioteket ifølge resultatkontrakten omlægge sin samlingsopbygning fra 
konventionelle anskaffelser på papir til elektronisk båren information i den takt, det kan understøtte en 
mere dækkende adgang til relevant videnskabelig litteratur. 
 
Tabel 4 viser udviklingen i bestand og tilvækst af elektroniske netpublikationer siden 2001. 
 

Universitetsbibliotek,  elektronisk samlingsopbygning  Tabel 4

      

Elektroniske netpublikationer, titler (stk.) 2001 2002 2003 2004 2005 

Bestand 54.699 74.912 115.564 141.511 164.805

Tilvækst - 20.213 40.652 25.947 23.294

 
Som det fremgår, er antallet af elektroniske netpublikationer tredoblet siden 2001. Alene i resultatkon-
traktperioden er der tale om en fordobling i forhold til året inden resultatkontrakten.  
 
Vedrørende en brugerorienteret videreudvikling af universitetsbiblioteksfunktionen blev der som op-
følgning på brugerundersøgelsen i 2003 udarbejdet 24 initiativer i samarbejde med Københavns Univer-
sitet. Arbejdet med initiativerne er fortsat i 2005, men sammenlægningen af DNLB og KB og etablerin-
gen af et fælles universitetsbibliotek for hele Københavns Universitet betyder, at målsætningen om en 
styrkelse af universitetsbibliotekets brugerorientering skal ses i et nyt, bredere perspektiv, og at arbejdet 
hermed nu vil blive yderligere fokuseret. 
 
For så vidt angår Nationalbiblioteksfunktionen skal Det Kongelige Bibliotek i henhold til resultatkon-
trakten fortsætte udbygningen af sine samlinger i såvel konventionel som digital form og give adgang til 
information i digital form nationalt og internationalt. 
 
Vedrørende netpublikationer er det ifølge resultatkontrakten målet at sikre en dækkende indsamling af 
de publikationer, som falder inden for pligtafleveringsloven. I relation hertil har Det Kongelige Biblio-
tek i samarbejde med Statsbiblioteket i foråret 2005 skabt de nødvendige forudsætninger for, at man kan 
indsamle og lagre digitalt materiale fra Internettet (”nethøstning”) i overensstemmelse med den revide-
rede pligtafleveringslov, der trådte i kraft 1. juli 2005. Hermed er der taget et meget væsentligt skridt i 
retning af at sikre en dækkende indsamling af de store mængder digitalt materiale, som udgives på den 
danske del af Internettet. Den udvidede pligtafleveringslov og nethøstningsprojektet gennemgås nærme-
re nedenfor. 
 
Resultatkontraktens konkrete mål i relation til nationalbiblioteket vedrører pligtafleveringen i øvrigt 
samt bevaringsindsatsen og retrokonvertering. Alle målene er opfyldt i 2005.  
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Ifølge kontrakten skal Det Kongelige Biblioteks formidling på kulturområdet afspejle bibliotekets 
formål, opgaver og rammer. Dette sker gennem udstillinger, foredrag og andre aktiviteter. Endvidere 
opretholder biblioteket en professionel musikorganisation med udgangspunkt i Dronningesalen som 
koncertsal. Det Kongelige Bibliotek har i 2005 realiseret alle kontraktens mål på kulturområdet. 
 
Indholdsmæssigt har kulturaktiviteterne i 2005 i høj grad været præget af  H.C. Andersen-året. Bibliote-
kets indsats i H.C. Andersen-året behandles uddybende i afsnit 2.2. 
 
På forskningsområdet vil Det Kongelige Bibliotek i henhold til resultatkontraktens målsætninger sikre 
en stærkere profileret forskningspolitik i kontraktperioden, herunder at fremtidige forskningsplaner prio-
riterer en strukturering af bibliotekets forskningspolitik, både indholdsmæssigt og formelt. 
 
Bibliotekets forskningsvirksomhed i 2005 blev gennemført i overensstemmelse med forskningsplanen. I 
alt blev der udsendt 65 videnskabelige publikationer og anvendt 17,44 årsværk. Forskningsindsatsen er i 
øvrigt afrapporteret i forskningsårsberetningen. 
 
Finansudvalget godkendte i juni 2005 et aktstykke, Akt 156 8/6 2005, om igangsætning og opførelse af 
2. etape af et kombineret universitetsbiblioteks- og magasinbyggeri på Amager. Omkring årsskiftet 
2005-2006 var byggeriet i store træk færdigprojekteret. Byggeriet planlægges igangsat i april 2006, og 
det forventes afleveret ved udgangen af 2007. Udbygningen skal sikre, at universitetsbiblioteket kan 
fraflytte sine nuværende lokaler på Københavns Universitet, Amager og betjene universitetet i nye og 
tidssvarende rammer. Udbygningen skal endvidere løse en del af bibliotekets magasinbehov. 
 
1.6 Forventninger til det kommende år  
Kulturministeriet besluttede i juni 2005 at sammenlægge DNLB og KB. Sammenlægningen førte til 
dannelsen af institutionen: ”Det Kongelige Bibliotek. Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbib-
liotek”. Formålet med sammenlægningen var at sikre, at biblioteksbetjeningen af Københavns Universi-
tet udføres ud fra et helhedshensyn, hvor  ydelserne udvikles i takt med universitetets udvikling og 
behov. Desuden er det forventningen, at den forøgede volumen i den nye institution - målt i forhold til 
de to tidligere institutioner – vil gøre det muligt at gennemføre kvalitetsforbedringer såvel i forhold til 
universitetsbiblioteksopgaverne og nationalbiblioteksopgaverne som inden for fællesfunktionerne. 
  
Sammenlægningen trådte i kraft 1. oktober 2005 og blev rent finanslovsmæssigt gennemført med virk-
ning fra 1. januar 2006. De to tidligere institutioners bevillinger er på finansloven blevet sammenlagt og 
udgør det økonomiske grundlag for den nye institution.  
 
Som Nationalbibliotek er det den nye institutions formål at forvalte og bevare de nationale hovedsam-
linger af både dansk og udenlandsk oprindelse, at foretage en så vidt mulig fuldstændig samlingsopbyg-
ning dels via pligtaflevering og dels via egne supplerende anskaffelser, at forske inden for bibliotekets 
opgaver, funktioner, fag og samlinger og at formidle viden og oplevelser inden for den del af landets 
kulturarv, som biblioteket har ansvaret for.  
 
Som Københavns Universitetsbibliotek er det den nye institutions formål at være hovedbibliotek for 
Københavns Universitet, at levere faglig og videnskabelig biblioteksservice til brug for forskning og 
undervisning og at stille informationsressourcer til rådighed for borgere og erhvervslivet. 
 
Den nye institution overtager de opgaver og forpligtelser, som de to tidligere institutioner havde for 
2006, bl.a. de tidligere institutioner resultatkontrakter, som begge går ind i det 4. og afsluttende år. Som 
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supplement til de to resultatkontrakter er der for 2006 indgået en fusionsaftale, hvor der er fastsat en 
række mål for fremdriften i sammenlægningen af de to universitetsbiblioteker. 
 
Institutionens udfordring for 2006 består i at få fuldført sammenlægningen af den nye institutions fæl-
lesfunktioner (dvs. administration, bygningsdrift, interne service, sikring og IT), at videreudvikle et 
fokuseret nationalbibliotek og at gennemføre en effektiv sammenlægningen af de to universitetsbiblio-
teker til brugernes tilfredshed. 
 
For den nye institution skal der i 2006 forhandles en resultatkontrakt for perioden 2007 – 2010. Her vil 
mission, vision og strategiske mål for den kommende 4-års periode blive fastlagt. 
 
1.7 Oversigt over hovedkonti  
Det Kongelige Biblioteks årsrapport aflægges for bibliotekets driftsbevilling (§ 21.31.11. Det Kongelige 
Bibliotek) samt de dele af Kulturministeriets anlægsbevilling for biblioteksområdet (§ 21.31.71. An-
lægsprogram, biblioteker), der vedrører Det Kongelige Bibliotek. Det drejer sig om underkonto 20, 21, 
22, 36, 55, 56 og 59. 
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2. Målrapportering 
2.1 Oversigt over resultatmål 
 
Nedenstående oversigt viser Det Kongelige Biblioteks målopfyldelse i relation til resultatkontrakten. 
Oversigten indeholder alene de mål, der var relevante i 2005. Mål, der er opfyldt i tidligere år, eller som 
efter aftale med ministeriet er gledet ud, fremgår ikke af oversigten. 
 
 
Oversigt over årets målopfyldelse    
    

   Målopfyldelse  
Hovedfor-
mål Resultatmål Frist Resultat 

%
 Ressourcer 

Universi-
tetsbibliote-
ket/ 
Dækkende 
adgang til 
videnskabe-
lig litteratur 
(samlings-
opbygning) 

Antal indkøbte mono-
grafier, tidsskriftsabon-
nementer og tilgænge-
liggjorte licensbelagte 
enheder i elektronisk 
form (minimum): 23.210 
enheder. 

31.12.05 Der er indkøbt i alt 
36.273 enheder i 
elektronisk form. 
Målet er mere end 
opfyldt. 

100 Der er anvendt i alt 5,0 
mio. kr. til indkøb af 
elektroniske materialer til 
universitetsbiblioteks-
funktionen. 

Universi-
tetsbibliote-
ket/ 
effektivise-
ret bruger-
adgang og 
øget pro-
duktivitet i 
dokument-
leveringen 

Bruttoudgifter pr. udlån 
(maksimum) inkl. elek-
troniske udlån 10 kr. og 
uden elektroniske udlån 
34 kr. Måltallet uden 
elektroniske   udlån er 
ændret efter aftale med 
Kulturministeriet, jf. 
også årsrapport 2004. 

31.12.05 Bruttoudgiften pr. 
udlån inkl. elektroni-
ske udlån blev 8,44 
kr., mens den blev 
36,35 kr. pr. udlån 
uden elektroniske 
udlån. Målet er 
delvist opfyldt.  

97 De samlede udgifter til 
udlånsfunktionen var på 
21,4 mio. kr. i 2005 
svarende til 18% af udgif-
terne til de primære 
formål. 

Nationalbib-
lioteket/ 
dækkende 
pligtafleve-
ring af 
værker i 
konventio-
nel form  

Pligtafleveringens 
dækningsgrad er mini-
mum på 98 % for kon-
ventionelle monografier 
og 100 % for konventio-
nelle tidsskrifter. 

31.12.05 Dækningsgraden 
blev 98% for kon-
ventionelle monogra-
fier og 100% for 
periodica. Målet er 
opfyldt. 

100 Udgifterne til pligtafleve-
ringsfunktionen var på i 
alt 5,9 mio. kr. i 2005 
svarende til 5% af de 
samlede primære funktio-
ner. 
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Nationalbib-
lioteket/ 
øget pro-
duktivitet 
og effektivi-
tet i behand-
lingen af 
pligtafleve-
ret materiale 
– enhedsud-
gifter 

Procesudgifter for 
pligtafleverede konven-
tionelle monografier og 
periodika (maksimum):  
Udgift pr. behandlet 
monografi: 30 kr.         
Udgift pr. indlemmet 
monografi: 41 kr.  
Udgift pr. behandlet 
periodikum: 95 kr.     
Udgift pr. indlemmet 
periodikum: 33 kr. 
(Produktivitetsmålene 
for monografier er 
skærpet i 2005 og 2006 
efter aftale med Kultur-
ministeriet). 

31.12.05 Udgift pr. behandlet 
monografi blev 
25,31 kr., mens den 
blev 40,93 kr. pr. 
indlemmet monogra-
fi.  
Udgift pr. behandlet 
og indlemmet perio-
dikum blev hhv. 86 
kr. og 31 kr. Målene 
er opfyldt. 

100 Udgifterne til indsamling 
af trykte monografier var 
på 0,7 mio. kr., mens den 
var på 1,7 mio. kr. til 
periodica. 

Nationalbi-
bliotek/ øget 
produktivi-
tet og effek-
tivitet i 
behandlin-
gen af 
pligtafleve-
ret materiale 
sagspukler 

Sagspukler for pligtafle-
vering (maksimum):        
Monografier, 30.6: 
1.800                              
Monografier, 31.12: 0     
Småtryk, 30.6: 27.100     
Småtryk, 31.12: 24.600. 

30.06.05/ 
31.12.05 

Monografier, 30.6: 0  
Monografier, 31.12:  
0                          
Småtryk, 30.6: 
12.650                        
Småtryk, 31.12: 
8.470 
Målet er opfyldt. 

100
 

Udgifterne til pligtafleve-
ringsfunktionen var på i 
alt 5,9 mio. kr. i 2005 
svarende til 5% af de 
samlede primære funktio-
ner. 

Nationalbi-
bliotek/ 
Fokuseret 
materialean-
skaffelse 

Redegørelse for materia-
leanskaffelser på natio-
nalbiblioteksområdet. 

01.04.06 Anskaffelserne har 
fulgt de lagte planer 
og prioriteringer. 
Redegørelsen herfor 
forventes færdiggjort 
inden 01.04.06 

100 Der blev anvendt i alt 7,5 
mio. kr. til materiale-
anskaffelser på national-
biblioteksområdet. 

Nationalbi-
bliotek/ 
Fokuseret 
bevaring 

Redegørelse for beva-
ringsindsatsen, herunder 
ressourceforbrug og 
antal behandlede enhe-
der. 

01.04.06 Bevaringsindsatsen 
har fulgt de lagte 
planer og prioriterin-
ger. Redegørelsen 
herfor forventes 
færdiggjort inden 
01.04.06. 

100 Der er i 2005 anvendt i alt 
24,3 mio. kr. (inkl. sik-
ring) indenfor bevarings-
området svarende til 
18,3% af udgifterne til de 
samlede  primære funkti-
oner. 

Nationalbi-
bliotek/ 
Forbedret 
brugerad-
gang og 
samlings-

Retrokonvertering af 
Udenlandske Afdelings 
Ældre Samling 
(UAÆS): 66.000 poster 
samt resterende poster i 
Danske Afdelings 1. og 

31.12.05 Der blev retrokon-
verteret i alt 65.925 
poster i UAÆS. I 
DA 1 og 2 blev der i 
2004 og 2005 retro-
konverteret i alt 

100 Der er anvendt i alt 1,5 
mio. kr. til retrokonverte-
ring af UAÆS og DA 1 
og 2 i 2005. 
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formidling 2. samling (DA 1 og 2): 
102.000 poster. 

145.244 poster, heraf 
50.064 i 2005 Målet 
er opfyldt. 

Kultur/  
Udstillings-
aktiviteter i 
Diamanten. 

Der gennemføres 2 – 3 
udstillinger i Søjlesalen 
og 2 - 3 udstillinger 
årligt i Det Nationale 
Fotomuseum, i alt 4 til 6 
udstillinger årligt. 

31.12.05 Der er gennemført 2 
udstillinger i søjlesa-
len og 3 i Fotomuse-
et. Målet er opfyldt. 

100 Der er anvendt i alt 2,9 
mio. kr. på bibliotekets 
udstillingsaktiviteter i 
2005. Heraf er 1,5 mio. 
kr. finansieret af eksterne 
tilskudsgivere.  

Kultur/ 
Kulturakti-
viteter i 
Diamanten 

8 egne koncerter og 18 
koncerter fra eksterne 
arrangører (mindst). 

31.12.05 Biblioteket har selv 
fuldt ud finansieret 
19 koncerter, mens 
26 koncerter er 
samfinansieret med 
eksterne arrangører. 
Målet er opfyldt. 

100 Biblioteket har anvendt i 
alt 1,1 mio. kr. på kon-
certaktiviteter i 2005. 
Heraf kommer 0,3 mio. 
kr. fra eksterne tilskuds-
givere. 

Forskning/ 
struktureret 
forsknings-
indsats – 
forsknings-
formidling 

Videnskabelige publika-
tioner pr. forskningsårs-
værk: 4 (minimum). 

 Målet i resultatkon-
trakten er misvisende 
jf. også Årsrapport 
2004. Der vil efter 
aftale med Kulturmi-
nisteriet blive indsat 
nye indikatorer for 
forskningen i den 
kommende resultat-
kontrakt for den nye 
institution..  

 Der er anvendt 17,44 
forskningsårsværk og 
udsendt 65 videnskabeli-
ge publikationer i 2005. 

Som det fremgår af ovenstående tabel, var der i alt 10 mål i resultatkontrakten, der var relevante i 2005. 
Heraf blev 9 opfyldt, mens et enkelt mål blev delvist opfyldt. 
 
Biblioteket finder på den baggrund, at der har været tale om et tilfredsstillende fagligt resultat i 2005. 
 
Målet, der blev delvist opfyldt, vedrører bruttoudgifterne for udlån uden elektroniske tidsskrifter. Målet 
er ændret i 2005 efter aftale med Kulturministeriet. Som det fremgik af årsrapporten for 2004, blev de 
oprindelige mål i resultatkontrakten fastsat med udgangspunkt i resultatet for 2002. Biblioteket har 
siden ændret organisation, så selv om biblioteket reelt har gennemført en række besparelser og rationali-
seringer i udlånsfunktionen siden 2002, er de samlede udgifter steget, fordi flere udgifter i den nye 
organisation henregnes til udlånsfunktionen. 
 
Med udgangspunkt i de realiserede resultater de 2 foregående år er måltallet for 2005 og 2006 derfor 
hævet til 34 kr. pr. udlån mod 27 kr. i resultatkontrakten. Biblioteket har i 2005 knapt kunnet realisere 
dette mål, idet de faktiske udgifter blev godt 36 kr.  
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Med hensyn til retrokonverteringsprojekterne fremgår det af oversigten, at målet er opfyldt. Ifølge resul-
tatkontrakten skulle der retrokonverteres i alt 292.000 poster af Udenlandske Afdelings Ældre Samling 
(UAÆS) i kontraktperioden, herunder 138.000 i 2005. Målet for Danske Afdelings 1. og 2. samling 
(DA 1 og 2) var, at de resterende 102.000 poster skulle være retrokonverteret ved udgangen af 2004. 
Der skulle således i alt retrokonverteres 394.000 poster vedrørende de to samlinger i i resultatkontrakt-
perioden. 
 
Som det fremgik af årsrapporten for 2004, har DA 1 og 2 vist sig at indeholde væsentlig flere ikke-
retrokonverterede poster end forudsat ved resultatkontraktens indgåelse. DA 1 og 2 indeholdt i alt i 
160.000 poster. Biblioteket har efter aftale med departementet fastholdt det samlede mål på 394.000 
producerede poster og at færdiggøre DA 1 og 2 helt i resultatkontraktperioden, da denne samling – ved 
en sammenligning af de to samlinger - ud fra et hensyn til tilgængelighed har højst prioritet. Da det 
samlede mål på 394.000 producerede poster i resultatkontraktperioden er fastholdt, samtidig med, at 
målet for DA 1 og 2 er forhøjet med 58.000 poster, er målet for UAÆS tilsvarende nedsat med 58.000 
poster. 
 
For at nå det samlede mål på 394.000 poster i resultatkontraktperioden, skal der i 2006 produceres 
61.000 poster. Biblioteket forventer, at dette vil ske planmæssigt. 
 
2.2 Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål  
 
Udvidelse af pligtafleveringen til hele den danske del af internettet 
Mål og baggrund 
I henhold til resultatkontrakten er målet for pligtaflevering af netpublikationer at sikre en dækkende 
indsamling af de publikationer, som falder inden for loven. Ved revision af pligtafleveringsloven af 16. 
december 2004 blev loven udvidet, så den omfatter alt udgivet materiale på internettet. Det Kongelige 
Bibliotek og Statsbiblioteket fik til opgave at sikre opgavens løsning ved lovens ikrafttræden 1. juli 
2005. 
 
Resultater 
De to biblioteker udviklede i foråret 2005 i et fællesprojekt den nødvendige software, der kan indsamle 
og lagre det digitale materiale i digitale magasiner på både Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket. 
Til løsning af opgaven etableredes en fælles driftsorganisation, Netarkivet.dk, med en styregruppe med 
repræsentanter fra de to biblioteker. 
 
På dagen for lovens ikrafttræden fredag 1. juli 2005 var det muligt at igangsætte den første nedhentning 
af værker fra internettet, kaldet høstning. Indsamlingsstrategien bygger på en kombination af tre forskel-
lige indsamlingsformer: tværsnitshøstning, selektiv høstning og begivenhedsorienteret høstning. Høst-
ningen, som startede 1. juli 2006, var en tværsnitshøstning. 4. oktober blev den første begivenhedshøst-
ning igangsat. Begivenhedshøstningen dækkede kommunalvalget 2005. 
 
Økonomi 
Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek har i 2005 fået i alt 7,0 mio. kr. til implementering og drift 
af internetbevaringsprojektet. Der er redegjort for Det Kongelige Biblioteks andel af midlerne i bilag 3. 
 
Analyse 
Den første tværsnitshøstning afdækkede nogle uhensigtsmæssigheder med unormal høj belastning af 
nogle få web-steder. For at afhjælpe disse uhensigtsmæssigheder blev det nødvendigt at foretage æn-
dringer i den anvendte software. Dette betød en forsinkelse på lidt over en måned af igangsættelsen af 
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tværsnitshøstning nr. 2, men til gengæld var problemet med overbelastning af web-steder løst, da den 
startede medio december 2005. Den selektive indsamling blev igangsat planmæssigt og indsamlingen 
fungerer tilfredsstillende.  
 
Den store udfordring er nu langtidsbevaringen af de indsamlede digitale data. Bevaringsindsatsen består 
dels af en bit-bevaring dels af en logisk bevaring. En løsning på bit-bevaringen er gennemført. Løsnin-
gen af den logiske bevaring forventes bl.a. at ske gennem Statsbiblioteket og Det Kongelige Biblioteks 
deltagelse i et EU-finansieret forskningsprojekt, PLANETS, fra 2006-2009. 
 
Vurdering 
Biblioteket har som strategisk mål at indsamle de efter omstændighederne mest fuldstændige samlinger i 
såvel konventionel og digital form. Med udvidelse af pligtafleveringsloven og implementering af loven i 
henhold til tidsplanen opfyldes dette strategiske mål. Denne vigtige del af kulturarven er hermed sikret 
for eftertiden, hvilket efter bibliotekets vurdering er særdeles tilfredsstillende. 
 
Bidrag til H. C. Andersen-året 2005 
Mål og baggrund 
Det Kongelige Bibliotek har kulturformidling som et af sine mål. Biblioteket rummer meget betydelige 
samlinger vedr. H. C. Andersen, bl.a. hovedparten af hans manuskripter, alle førsteudgaver, næsten alle 
kendte portrætfotografier osv. På den baggrund valgte biblioteket at bidrage med en lang række aktivite-
ter i 200-året for H. C. Andersens fødsel. 
 
I Diamanten gennemførtes i 2005 tre udstillinger. Den kulturhistoriske hovedudstilling Digterens Tea-
terdrømme, udstillingen i Det Nationale Fotomuseum Skyggebilleder og i Galleriet udstillingen Fra 
Albansk til Zulu. Dette blev suppleret med en vandreudstilling med originalmateriale til biblioteker i 
provinsen, Den originale H.C. Andersen. Udstillingerne blev suppleret med en foredragsrække. Endelig 
har biblioteket udlånt genstande til en lang række udstillinger i ind- og udland. 
 
Sammen med en række andre institutioner udgav biblioteket en gavebog til indvandrerfamilier med 
oversættelser til indvandrersprogene af nogle af digterens mest kendte eventyr. Desuden har biblioteket 
i samarbejde med et forlag i Damaskus medvirket til at hovedparten af H. C. Andersens eventyr for 
første gang er blevet oversat direkte fra dansk til arabisk. Dernæst er H. C. Andersens opera Liden 
Kirsten for første gang blevet udgivet som orkesterpartitur og endelig foreligger der på internettet H. C. 
Andersen online med omfattende tekster og dokumentation om digteren og hans værker, herunder bl.a. 
udgivelsen H. C. Andersen. En brevbiografi. 
 
En række værker blev digitaliseret og lagt på internettet, bl.a. manuskripter og papirklip samt Christines 
Billedbog og Billedbog for Hans Christian Ørsted. Også H.C. Andersens dagbøger og hans almanakker, 
som tidligere er udgivet i bogform, blev digitaliseret. 
 
 
Resultater 
Antal besøgende i udstillingerne i 1. halvår 2005: 7.400 mod forventet 10.000 Vandreudstillingen er vist 
på tre biblioteker. 33.000 eksemplarer af gavebogen til indvandrerfamilier blev distribueret via folkebib-
liotekerne. Den arabiske udgave måtte tilmed genoptrykkes. 23 eventyr blev i januar 2005 publiceret i 
120.000 eksemplarer som gratis bilag til 8 aviser i den arabiske verden. 75 eventyr udkommer i foråret 
2006 på et forlag i Damaskus. 
 
Økonomi 
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Biblioteket har af sin egen grundorganisation anvendt ressourcer, svarende til ca. 3 årsværk og 1 mio. 
kroner i øvrig drift. Til udgivelserne er anvendt 0,8 årsværk. Hertil kommer betydelig fondsstøtte fra 
offentlige og private fonde. Til udstillinger og foredrag: 1,46 mio., til udgivelserne: 2,42 mio. og til 
web-aktiviteten: 1,43 mio. 
 
Analyse 
Udstillingerne åbnede samtidig med den megen presseomtale af HC Andersen 2005-fonden, hvilket 
havde en negativ virkning på besøgstallet til udstillingerne. Udgivelsen af gavebogen til indvandrerfa-
milierne var en ubetinget succes, det samme gælder de 120.000 eksemplarer på arabisk af eventyrene. 
Endelig foreligger orkesterpartituret til Liden Kirsten nu til glæde for musiklivet. Bibliotekets indsats i 
H. C. Andersen-året har på udgivelsesområdet givet varige resultater. 
 
Vurdering 
Det er vurderingen, at bibliotekets indsats i H. C. Andersen-året med de mange facetter har bidraget 
særdeles godt til Det Kongelige Biblioteks mission og vision om, at der skal være adgang til de kultur-
værdier, som biblioteket har ansvaret for, og således give borgerne mulighed for at opleve sig selv på 
baggrund af deres fortid og nutid.  
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2.3 Klare mål 
 

Opgave Mål Kriterier for 
tilfredsstillende/på 
vej/ 
utilfredsstillende

Resultat Bedømmelse/ 
kommentar

Udlån fra egen samling Alle trykte nyindkøbte 
bøger skal være klar til 
udlån 10 dage efter de er 
modtaget fra leverandøren.

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.

95 Tilfredsstillende

Udlån fra egen samling Alle trykte nyindkøbte tids-
skrifter skal være klar til 
udlån 3 dage efter de er 
modtaget fra leverandøren.

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.

99,50% Tilfredsstillende

Udlån fra egen samling Alle bestilte trykte bøger 
skal være klar til udlån efter 
annonceret tid (annonceret 
via hjemme-siden).

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.

99,44% Tilfredsstillende

Udlån fra egen samling Alle bestilte trykte tids-
skrifter (eller kopier af 
tidsskrifter) skal være klar til 
udlån efter annonceret tid 
(annonceret via 
hjemmesiden).

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.

99,50% Tilfredsstillende

Læsesalsbetjening En bestilt bog til læsesalen 
skal være klar efter 
annonceret tid (annonceret 
via hjemmesiden).

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.

99,83% Tilfredsstillende

Tilfredsstillende99,38%

Information og 
tilgængelighed

Bibliotek skal være åbent i 
den annocerede åbningstid.

100-99 % / 95-98 % / 
under 95 %

Tilfredsstillende100%

Information og 
tilgængelighed

Hjemmesiden skal være 
oppe 24 timer i døgnet

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.

Tilfredsstillende100%

Information og 
tilgængelighed

Alle relevante oplysninger 
til brugerne om bibliotekets 
ydelser og service (såsom  
åbningstider, udlån og reser-
vering af ma-teriale) skal 
være tilgængeligt på 
hjemmesiden.

100-95 % / 90-94 % / 
under 90 %.

Tilfredsstillende 99,72

Information og 
tilgængelighed

Spørgsmål stillet elektronisk 
fra brugerne skal være 
besvaret inden 3 dage.

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.

Tilfredsstillende.100 %.Information og 
tilgængelighed

I åbningstiden skal der være 
personale tilstede til at 
vejlede brugere som 
henvender sig personligt.

100-95 % / 94-90 % / 
under 90 %.
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3. Regnskab 
Tabellerne i dette afsnit indeholder ikke budgettal for 2006 på grund af sammenlægningen af Det Kon-
gelige Bibliotek og DNLB. Alle bevillinger på 21.31.11. Det Kongelige Bibliotek er på finansloven for 
2006 overført til den nye institutions hovedkonto. 
 
3.1 Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har 
opstillet for omkostningsregnskaber. Årsrapporten 2005 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabs-
principper med følgende afvigelser/specifikationer i forhold til regelsættet. 
 

• reoler bunkes og afskrives efter dispensation fra Økonomistyrelsen lineært over 10 år. 
• installationer med særligt højt teknologiindhold afskrives efter dispensation fra Kulturministeri-

et over 10 år i stedet for 20 år 
 
Anvendt regnskabspraksis er nærmere beskrevet i bilag 2. 
 
3.2 Resultatopgørelse  
Tabel 5 viser Det Kongelige Biblioteks resultatopgørelse efter omkostningsprincipper. Som det fremgår, 
er der tale om et resultat på –195,2 mio. kr. Dette er 15,6 mio. kr. højere end det udgiftsbaserede resul-
tat. Differencen skyldes forskellen i regnskabsprincipper og forklares nærmere i omregningstabellen 
nedenfor (tabel 7). 
 
Ordinære indtægter 
Ordinære indtægter omfatter salg af varer og tjenesteydelser, hvor de største aktiviteter er udlejnings-
virksomhed samt statslige tilskud. Tilskud til egen drift vedrører indtægter fra private tilskudsmidler, 
mens øvrige driftsindtægter især hidrører fra Det Kongelige Teaters Bibliotek og en samarbejdsaftale 
med forlaget GAD. 
 
Ordinære driftsomkostninger 
Forbrugsomkostninger omfatter husleje og andre forbrugsomkostninger. For så vidt angår andre for-
brugsomkostninger udgør materialekøbet med 18,7 mio. kr. den største enkeltpost, mens forsyningsud-
gifter er den næststørste post (7,3 mio. kr.). 
 
Personaleomkostninger består hovedsagelig af løn- og pensionsomkostninger, mens de store poster 
under andre ordinære driftsomkostninger er ejendomsskatter samt bygningsvedligeholdelsesudgifter. 
 
Afskrivningerne er især knyttet til bibliotekets bygninger og installationer. Afskrivningerne herpå udgør 
mere end 80% af de samlede afskrivninger på 16,1 mio. kr. Afskrivningerne på bygningerne skal ses i 
sammenhæng med de øvrige bygningsdriftsomkostninger til vedligeholdelse, ejendomsskatter mv. 
Tilsammen repræsenterer dette område omkring 40% af de totale omkostninger til øvrig drift. 
 
Andre driftsposter 
Andre driftsposter dækker over tab på debitorer primært i forbindelse med erstatningssager vedrørende 
bortkommet biblioteksmateriale. 
 
Finansielle poster og ekstraordinære indtægter 
De finansielle poster udviser et positivt nettoresultat på 0,4 mio. kr., hvilket hovedsagelig kan henføres 
til renteindtægter i forbindelse med ordningen om selvstændig likviditet. 
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Endelig har biblioteket haft en ekstraordinær indtægt i forbindelse med afhændelse af et tjenestekøretøj, 
der regnskabsmæssigt var fuldt afskrevet. 
 

Tabel 5: Resultatopgørelse, note 1
Regnskab Budget

1000 kr. 2.005 2006
Ordinære driftsindtægter
Salg af varer og tjenesteydelser 21.466 0
Tilskud til egen drift 7.215 0
Øvrige driftsindtægter 2.054 0
Ordinære driftsindtægter i alt 30.735 0

Ordinære driftsomkostninger
Husleje 3.069 0
Andre forbrugsomkostninger 63.721 0
Forbrugsomkostninger i alt 66.790 0
Personaleomkostninger
Lønninger 113.992 0
Pension 16.241 0
Lønrefusion 6.048 0
Andre personaleomkostninger 1.351 0
Personaleomkostninger i alt 125.535 0
Andre ordinære driftsomkostninger 17.659 0
Af- og nedskrivninger 16.161 0
Ordinære driftsomkostninger i alt 226.144 0

Resultat af ordinær drift -195.409 0

Andre driftsposter
Andre driftsomkostninger 154 0
Resultat før finansielle poster -195.563 0

Finansielle poster
Finansielle indtægter 463 0
Finansielle omkostninger 57 0
Resultat før ekstraordinære poster -195.157 0

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter 6 0
Årets resultat -195.150 0

Supplerende 
note

 
 
3.3 Balance  
Balancen i tabel 6 viser Det Kongelige Biblioteks aktiver og forpligtelser ved udgangen af 2005 i for-
hold til åbningsbalancen fra årets begyndelse. 
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Aktiver Åbnings-
balance

Regnskab 
2005

Passiver Åbnings-
balance

Regnskab 
2005

Anlægsaktiver: Egenkapital i alt, note 4 552.568        539.516         
Immaterielle anlægsaktiver, note 2 Hensættelser, note 5

992               4.579             
Færdiggjorte udviklingsprojekter 375               414                Langfristede gældsposter:
Erhvervede koncenssioner, patenter 
m.v. 401               531                

Prioritetsgæld
-               -                

Udviklingsprojekter under opførelse
156               -                

Anden langfristet gæld
-               -                

Immaterielle anlægsaktiver i alt 932               945                Statsgæld -               -                
Materielle anlægsaktiver, note 3 Langfristet gæld i alt -               -                
Grunde, arealer og bygninger

547.670        536.655         
Kortfristede gældsposter:

Infrastruktur
-               -                

Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 16.548          15.908           

Produktionsanlæg og maskiner -               -                Anden kortfristet gæld 3.550            52                  
Transportmateriel 458               305                Skyldige feriepenge 17.596          18.030           
Inventar og IT-udstyr

4.684            4.427             
Igangværende arbejder for 
fremmed regning -               -                

Igangværende arbejder for egen 
regning

-               637                

Periodeafgrænsningsposter

-               851                
Materielle anlægsaktiver i alt

552.811        542.024         
Kortfristet gæld i alt

37.693          34.841           
Finansielle anlægsaktiver -               -                Gæld i alt 37.693          34.841           
Anlægsaktiver i alt 553.743        542.969         
Omsætningsaktiver:

Varebeholdning -               -                
Tilgodehavender 13.895          19.132           
Værdipapirer -               -                
Likvide beholdninger 23.615          16.834           
Omsætningsaktiver i alt 37.510          35.967           
Aktiver i alt 591.253        578.935         Passiver i alt 591.253        578.935         

Tabel 6: Balance (1000 kr.)

 
Balancens oplysninger er uddybet i note 2 til 5 (bilag 1). 
 
3.4 Omregningstabel 
Tabel 7 viser, hvordan man kommer fra det omkostningsbaserede resultat til det udgiftsbaserede resul-
tat. 
 
Tabel 7: Omregningstabel 1.000 kr.
Årets omkostningsbaserede resultat -195.150
- Afskrivninger 16.161
- Ændringer i hensættelser 3.586
+ Anfskaffelser -3.898
+ Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under opførelse -637
+/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og skyldigt
overarbejde)

435

Årets nettoudgifter -179.503

 
Som det fremgår af tabellen, er årets nettoudgifter 15,6 mio. kr. mindre end nettoomkostningerne op-
gjort efter omkostningsprincipper. Dette kan især henføres til, at afskrivningerne, som kun indgår i det 
omkostningsbaserede regnskab, er væsentligt større end årets anskaffelser, der alene indgår i det ud-
giftsbaserede regnskab. Biblioteket har med andre ord ikke midler til at investere i samme takt, som 
aktivmassen afskrives. 
 
Ud over afskrivninger og anskaffelser har det dog også betydning, at hensættelserne er forøget i forhold 
til åbningsbalancen. Stigningen i hensættelserne, der er en følge af afskedigelser af tjenestemænd i for-
bindelse med finanslovsbesparelser, indregnes som en omkostning i det omkostningsbaserede regnskab, 
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men ikke i udgiftsregnskabet. Endelig har årets oparbejdede feriepengeforpligtelse været godt 0,4 mio. 
kr. større end værdien af den afholdte ferie, hvilket afspejles i omkostningsregnskabet, men ikke i 
udgiftsregnskabet. 
 
3.5 Bevillingsregnskab  
Tabel 8 viser Det Kongelige Biblioteks udgiftsbaserede regnskab. 
 
Tabel 8: Bevillingsregnskab (Det udgiftsbaserede driftsregnskab)

Regnskab Budget
2004 2005

Udgifter 196.071 186.500 211.558 -24.169 0
Indtægter 24.459 8.600 32.054 -22.566 0
Resultat, brutto -171.612 -177.900 -179.503 1.603 0
Bevilling, netto 175.500 0 0 0 0
Resultat, netto 3.888 -177.900 -179.503 1.603 0

Regnskab 
2005

Difference Budget 2006

 
Som det fremgår af regnskabet, er det samlede nettoresultat et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til 
bevillingen. Dette er sammensat af et merforbrug på 2,8 mio. kr. på ordinær drift og merindtægter på 
indtægtsdækket virksomhed på 1,2 mio. kr.  
 
3.6 Bevillingsafregning og akkumuleret resultat  
Tabel 9 viser bibliotekets bevillingsafregning 2005 for driftsbevillingen samt for bibliotekets anlægsbe-
villinger, mens tabel 10 viser det akkumulerede resultat. 
 
Tabel 9: Bevillingsafregning for 2005

1000 kr. Bevilling Regnskab
Årets 

overskud

Disposition, 
oversk. der 
bortfalder

Akkumuleret 
oversk. til 

videreførsel

Driftsbevilling/Statsvirksomhedsbevilling
Lønsum 120.900 113.266 7.634 0 10.934
Øvrig drift 57.000 66.237 -9.237 0 2.720
I alt 177.900 179.503 -1.603 0 13.654
Anlægsbevilling
Udgifter 3.100 13.542 - 0 160.690
Indtægter 0 0 - - -

 
 
Tabel 10: Akkumuleret resultat 2005
1000 kr. Årets Ultimo 
Hovedkonto resultat 2005
21.31.11 18.660 22.670 26.557 -1.603 13.654
21.31.71 132.171 134.919 171.132 -10.442 160.690

Ultimo 2002 Ultimo 2003 Ultimo 2004

 
Som det fremgår, var opsparingen primo 2005 på 26,7 mio. kr. Med årets resultat på –1,7 mio. kr. 
reduceredes den til knap 25,0 mio. kr. ved udgangen af 2005. I bevillingsafregningen for 2005 blev der 
imidlertid indarbejdet et bortfald på 11,3 mio. kr. i henhold til Finansministeriets cirkulære om dispone-
ring af videreførsel fra 2005 til 2006. Opsparingen primo 2006 er derfor reduceret til 13,7 mio. kr.  
 
Det Kongelige Bibliotek betragter regnskabsresultat i 2005 som tilfredsstillende. Det delvise bortfald af 
opsparingen i bevillingsafregningen har imidlertid virkninger i 2006 for de aktiviteter, som størstedelen 
af opsparingen var øremærket til. Samtidig skærper det kravene til den økonomiske styring af sammen-
lægningen af Det Kongelige Bibliotek og DNLB, hvor der ikke er bevilget ekstra midler til fusionsom-
kostninger. 
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4. Påtegning 
 
København, den    . april 2006 
Det Kongelige Bibliotek  
 
 
Erland Kolding Nielsen 
Direktør 
 
Kulturministeriet godkender herved Det Kongelige Biblioteks årsrapport for perioden 1. januar til 31. 
december 2005. 
 
Årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater, jf. § 41 i 
Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1486 af 13. december 2004 (regnskabsbekendtgørelsen) samt Akt 
63 11/12-2002. For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er 
kravene i regnskabsbekendtgørelsen § 35 opfyldt. 
 
 
København den      . april 2006 
 
 
Karoline Prien Kjeldsen 
Departementschef 
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5. Bilag 
 
Bilag 1. Noter til regnskabet 

 
Note 1: Personaleomkostninger

Antal årsværk 372 355 358 354 0
Tilgang af medarbejdere 51 69 45 63 0
Afgang af medarbejdere 100 55 73 79 0

Budget 
2006

Regnskab 
2002

Regnskab 
2003

Regnskab 
2004

Regnskab 
2005

  
Note 2: Immaterielle anlægsaktiver
1000 kr.

Kostpris pr. 31.12.2004 726 589 1.315
Primokorrektioner og flytning ml. 
bogføringskredse 0 0 0
Kostpris pr. 1.1.2005 (før afskr.) 726 589 1.315
Tilgang 216 375 591
Afgang 0 0 0
Kostpris pr. 31.12.2005 942 964 1.906
Akk. afskrivninger 528 433 962
Akk. nedskrivninger 0 0 0
Akk. af- og nedskrivninger 
31.12.2005 528 433 962
Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2005 414 531 945
Årets afskrivninger 178 245 423
Årets nedskrivninger 0 0 0
Årets af- og nedskrivninger 178 245 423
Afskrivningsperiode/år 5 år 2/3 år

Primosaldo pr. 1. januar 2005 156
Tilgang 60
Nedskrivninger 0
Overført til færdiggjorte 
udviklingsprojekter 216
Kostpris pr. 31.12.2005 0

Færdiggjorte 
udviklings-
projekter

Erhvervede 
koncessioner, 

patenter, licenser 
mv.

I alt

Udviklings-
projekter under 

opførelse
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Note 3: Materielle anlægsaktiver

Kostpris pr. 31.12.2004 559.350 771 12.934 573.055
Primokorrektioner og flytning ml. 
bogføringskredse 0 0 0 0
Kostpris pr. 1.1.2005 (før afskr.) 559.350 771 12.934 573.055
Tilgang 1.650 0 2.701 4.351
Afgang 0 0 0 0
Kostpris pr. 31.12.2005 561.000 771 15.635 577.406
Akk. afskrivninger 24.782 466 10.771 36.019
Akk. nedskrivninger 0 0 0 0
Akk. af- og nedskrivninger 
31.12.2005 24.782 466 10.771 36.019
Regnskabsmæssig værdi pr. 
31.12.2005 536.218 305 4.864 541.387
Årets afskrivninger 13.102 153 2.521 15.776
Årets nedskrivninger 0 0 0 0
Årets af- og nedskrivninger 13.102 153 2.521 15.776
Afskrivningsperiode/år 10/20/50 år 5 år 3/5/10 år

Primosaldo pr. 1. januar 2005 0
Tilgang 2.510
Nedskrivninger 0
Overført til færdige materielle 
anlægsaktiver 1.873
Kostpris pr. 31.12.2005 637

I alt

I gangværende 
arbejder for 
egen regning

Inventar og IT-udstyr

1000 kr. G
runde, arealer og 

bygninger

Transportm
ateriel

 
Note 4: Egenkapital 2005
1000 kr.

Primobeholdning 01.01.2005:
Startkapital 552.568
Primoregulering/flytning mellem 
bogføringskredse 0
Bevægelser i året:
Likviditetstildeling 182.098
Mellemregning med andre 
statsinstitutioner 0
Afstemningsdifferencer 0
Overført resultat:
Årets resultat -195.150
Egenkapital pr. 31.12.2005 539.516
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Note 5: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (udgiftsbaseret)
Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo

Løbende priser, 1000 kr. 2002 2003 2004 2005
Sylvest Jensens Luftfoto 378 290 234 107
Kort og Billedafdelingen 3 6 21 17
Fotografisk Atelier (DDA) 145 255 194 204
Digitaliseringydelser 0 0 50 197
Bevaringsafdelingen 105 313 319 462
Administrationsafdelingen 58 390 556 1.403
Driftsafdelingen 8 2 0 0
Den Jyske Historiker 77 77 0 0
Sikringsafdelingen 0 0 0 6
IT-afdelingen 0 0 5 216
Biblioteksindkøbsafdelingen 0 20 32 82

 

Note 6: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (u.k. 95)
Modtagne

1000 kr. tilskud Udgift
Carl Nielsen Udgaven 3.012               3.012                  
Carl Nielsen Brevudgaven 936                  936                     
Nationalbiblioteket i Bhutan 649                  649                     
H.C. Andersen, videnskabelig brevudg. 448                  448                     
J.P.E. Hartmanns opera Liden Kirsten 282                  282                     
Katalog Arabiske håndskrifter 230                  230                     
Fotografi i Diamanten 216                  216                     
Knudåge Riisager 186                  186                     
Dansk Fotohistorie 173                  173                     
Dr. Werner Bests korrespondance 166                  166                     
Nordisk samarbejde under 1. verdenskr. 166                  166                     
Hjemkomsten. DK og det jødiske spørgsmål 135                  135                     
Fotografen Jakob A. Riis 111                  111                     
Øvrige projekter 622                  622                     
I alt 7.333               7.333                  
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Note 7: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (u.k. 97)

Modtagne
1000 kr. tilskud Udgift
HCA på indvandrersprog (HCA 2005) 1.011               1.011                  
EDB-delprojekter u. basisorg. 964                  964                     
Digterens Teaaterdrømme 511                  511                     
Erhvervelse af Klenau-samlingen 750                  750                     
HCA-vandreudstilling 451                  451                     
Montanasalen 437                  437                     
Skyggebilleder (HCA 2005) 374                  374                     
Diamant ensemblet/Beckett Fonden 321                  321                     
H.C. Andersen på arabisk - fase II 273                  273                     
Evaluering af fagportaler mv 244                  244                     
HCA 2005 (H.C. Andersen-portalen) 235                  235                     
DEF E-tidsskrifter 145                  145                     
Kulturatlas 114                  114                     
Øvrige projekter 913                  913                     
I alt 6.744               6.744                  

 
Note 8: Videreførselsoversigt og oversigt over indeståender på beholdningskonti

Underkt. Underkt. Underkt. Underkt.
1000 kr. 10 90 95 97
Indtægter 11.842 6.135 7.332 6.744
Udgifter 192.628 4.853 7.332 6.744
Årets resultat -180.786 1.282 - -
Akk. resultat til videreførsel 22.260 2.694 - -
Ultimosaldo beholdningskonti 1 - 5.621 2.032

 

Note 9: Igangværende anlægsprojekter
1000 kr.

Anlægsprojekt Byggestart
Forventet 
afslutning Årets udgift Totaludgift

20. Magasiner 
21. Universitetsbibliotek og magasine 2006 2008 7.054 161.500
55. Udb.mod havnefronten (voldgifts) 190
59. Istandsættelse af magasiner (Lergr 2005 2006 6.298 14.200

 
Note 10: fordeling af omkostningsbaseret resultat på hovedformål

Regnskab
1000 kr. 2005
Universitetsbibliotek 42.693
Nationalbiblioteket 56.748
Kultur 5.425
Forskning 3.448
Generel ledelse og administration 15.149
Hjælpefunktioner 71.687
i alt 195.150

 
 
 
 
Bilag 2. Anvendt regnskabspraksis 
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Det Kongelige Biblioteks regnskab er aflagt i overensstemmelse med det af Folketingets Finansudvalg 
tiltrådte akt 163 af 24. juni 2004 samt Økonomistyrelsens retningslinjer angivet i Procesvejledningerne 
1 til 5, dog undtaget særlige forhold som ikke er med i vejledningerne.  
 
Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, og aktivets værdi 
kan måles pålideligt. Kun immaterielle og materielle anlægsaktiver med en selvstændig kostpris på kr. 
50.000 eller derover aktiveres, bortset fra materielle anlægsaktiver som er omfattet af reglerne om 
bunkning. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved ind-
regning og måling tages hensyn til alle forhold, der har indvirkning på aktiver og forpligtelser, som 
fremkommer inden åbningsbalancen aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på 
åbningsbalancedagen. 
 
Anlægsaktiver er nedskrevet til en ”lavere værdi” end bogført værdi, hvis der er klare indikationer her-
på. Et nedskrivningsbehov vurderes aktiv for aktiv. Hvis et nedskrivningsbehov ikke kan opgøres for et 
enkelt aktiv, men i stedet for en sammenhængende gruppe af aktiver, nedskrives disse aktiver samlet set. 
 
Afskrivninger foretages månedsvis. Nedskrivninger foretages kun efter forudgående skriftlig godken-
delse af Kulturministeriet.  
 
Ved udfærdigelse af åbningsbalancen er musikinstrumenter optaget til vurderet nutidsværdi. 
 
Anlægsaktiver 
Immaterielle anlægsaktiver 
Det Kongelige Bibliotek har optaget følgende typer immaterielle aktiver:  

• færdigudviklede udviklingsprojekter erhvervet mod vederlag 
• Erhvervede licenser 

Immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivnin-
ger. 
 
Færdiggjorte udviklingsprojekter aktiveres, når de er centrale for institutionens opgavevaretagelse, har 
en væsentlig størrelse og en væsentlig levetid. Interne ressourcer i form af løn mv. anvendt på udvikling 
indregnes som en del af værdiansættelsen, når de udgør en væsentlig del af de samlede udviklingsom-
kostninger og kan opgøres med tilstrækkelig nøjagtighed. Interne ressourcer anvendt på mindre tilpas-
ninger af standardsystemer indregnes ikke, når de udgør en uvæsentlig del. Hvor interne ressourcer 
aktiveres, er omkostningerne godkendt og anført som en del af institutionens driftsbevilling eller har 
været forelagt for og godkendt af Finansudvalget. 
Kun omkostninger, der relaterer sig udviklingsprocessen, og som resulterer i en reel værdiforøgelse, 
aktiveres. Omkostninger – både eksterne og interne – afholdt i opstarts- og driftsfasen udgiftsføres. 
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Der afskrives lineært fra det tidspunkt, aktiverne er klar til brug, og der er anvendt følgende levetider: 
Egenudviklede: IT systemer:  8 år 
Videreudviklede standardsystemer: 5 år 
IT-software:  3 år 
Licenser: Licensens levetid, hvis denne er kontraktligt fastsat, ellers 3 år. 
Der opereres ikke med restværdier/skrapværdier. 
 
Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver, herunder igangværende arbejder for egen regning, måles som hovedregel til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Igangværende arbejder for egen regning 
aktivers kun, hvis de er væsentlige for opgavevaretagelsen. Igangværende arbejder for egen regning 
afskrives fra det tidspunkt, aktivet tages i brug. Ved igangværende arbejder for egen regning omfatter 
kostprisen direkte materialer, komponenter, underleverandører og projektomkostninger. 
 
Domicilejendomme indregnes til den seneste offentlige ejendomsvurdering. Installationer aktiveres og 
værdiansættes som 10 pct. af den samlede bygningsværdi. Det Kongelige Bibliotek har herudover en 
række særlige installationer til brandsikring, tyverisikring og klimaanlæg. Disse er optaget som særlige 
installationer og indregnet som separate aktiver.  
 
Grunden er optaget som særskilt post, idet der ikke afskrives på grundværdien. 
 
Der foretages lineære afskrivninger over følgende levetider: 
Grunde og anlægsaktiver under opførelse Ingen afskrivning 
Domicilejendomme  50 år  
Indretning af lejede lokaler  10 år 
Almindelige installationer  20 år 
Særlige installationer: 10/20 år 
Maskiner:   10 år 
Transportmateriel:  5 år 
Musikinstrumenter:  25 år  
Lydstudieudstyr:     5 år 
Almindeligt inventar og IT-udstyr afskrives over 3 år. 
 
For så vidt angår afskrivningstiden for de særlige installationer, er der tale om installationer med meget 
højt teknologiindhold. I flere tilfælde er dele af installationerne forældet efter 5 år, fordi det ikke kan 
lade sig gøre at få support på dem. En levetid på 20 år vil derfor ikke give et retvisende billede af de 
særlige installationers restværdi og behovet for fornyelse og reinvestering. Det Kongelige Bibliotek har 
derfor som et gennemsnit sat afskrivningstiden på mange af de særlige installationer til 10 år. 
Kulturministeriet har givet dispensation til at optage særlige installationer med en levetid på 10 år, hvor 
der er tale om installationer med særligt højt teknologiindhold. 
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Bunkning 

Det Kongelige Bibliotek har foretaget obligatorisk bunkning af IT-aktiver i henhold til Økonomistyrel-
sens procesvejledninger. Herudover er det aftalt med de øvrige biblioteker under Kulturministeriets 
område at etablere frivillig bunkning af reoler. Reoler indkøbes i store mængder og indkøbsmønstret er 
ujævnt fordelt hen over årene, hvorfor det ikke vil give et retvisende billede at driftsføre dem løbende. 
Det Kongelige Biblioteks samlinger er placeret i reoler i lukkede magasiner bortset fra de åbne hylder 
på Njalsgade 112 og i Fiolstræde. Disse reoler måles i hyldemeter og erhverves på samme måde. 
 
Der er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper for bunkningen: 
 
Den obligatoriske bunke indeholder IT-udstyr og er værdiansat med udgangspunkt i procesvejledning. 
 
Frivillige bunker er opgjort til kostpris hvor det har været muligt, alternativt efter genanskaffelsesprisen 
fratrukket akkumulerede af- og nedskrivninger,  på baggrund af et skønnet anskaffelsestidspunkt. 
I vurderingen indgår således alder og slitage mv. offentligt tilgængelige prislister er så vidt muligt lagt 
til grund for den vurderede tilbagediskonterede genanskaffelsespris. I tilfælde hvor prislister ikke er til 
rådighed, er ekspertvurderinger lagt til grund for værdifastsættelsen. 
Ved større engangsinvesteringer, som f.eks. kantiner, undervisningslokaler o.lign. behandles aktiver 
indkøbt i denne sammenhæng som en samlet investering. 
Bunkerne afskrives som følger: 
Obligatoriske bunker saldoafskrives med 50 pct. 
Udfra levetid anvendes følgende saldoafskrivningsprocenter:  
 
Levetid  Afskrivningsprocent  
3  50 
4  40 
5  35 
8  25 
10  20 
15  15 
20  10 
 
 
Den frivillige bunke af reoler afskrives efter aftale med Økonomistyrelsen lineært over 10 år.  
 
Donerede aktiver 
Anlægsaktiver modtaget som donation er aktiveret til en skønnet kostpris og afskrives lineært udfra 
ovennævnte fastsatte levetider. Som modpost til de indregnede donationer er indregnet en periodeaf-
grænsningspost, som indtægtsføres i takt med, at  afskrivningerne foretages. Periodeafgrænsningsposten 
opløses lineært over samme periode som levetiden på aktiverne. Hvis aktiverne tilgår bunkerne, er de 
afskrevet efter saldometoden. I undtagelsestilfælde er de afskrevet lineært med skyldig opmærksomhed 
på, at der kan komme en difference i resultatopgørelsen. 
  
 
Omsætningsaktiver 
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Varebeholdninger 
Det Kongelige Bibliotek har ikke indregnet varebeholdninger.  
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af forven-
tede tab. Der er foretaget en individuel vurdering af alle tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter, 
indregnet under tilgodehavender, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regn-
skabsår. Tilgodehavender og mellemværender, der forfalder til betaling efter 1 år, indregnes som lang-
fristede tilgodehavender under finansielle anlægsaktiver. 
 
Forpligtelser 
 
Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser indregnes som følge af en retlig eller faktisk begivenhed indtruffet før eller på 
balancedagen, når det er sandsynligt, at forpligtigelsen skal indfries. Hensatte forpligtelser værdiansæt-
tes til nettorealisationsværdi. Forpligtelserne er opgjort og vurderet individuelt.  
 
Kortfristede gældsforpligtelser 
Kortfristede gældsforpligtelser er værdiansat til nettorealisationsværdi. Under kortfristede gældsforplig-
telser er institutionens skyldige feriepengeforpligtelser afsat. Disse forpligtelser er opgjort efter den 
metode, som er anvist af Økonomistyrelsen. Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, 
omfatter modtagne forudbetalinger for indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodiserede 
donationer er modpost til de materielle anlægsaktiver, der er modtaget som donationer jf. afsnittet om  
materielle anlægsaktiver.  
 
Eventualforpligtelser 
Under eventuelforpligtelser indregnes forpligtelser som er indgået i form af leasing- og lejeaftaler samt 
verserende sager rejst mod institutionen, men som ikke anses for sandsynlige, at institutionen kommer 
til at indfri. Udgifter til reetablering af lejemål som ikke har nogen udløbsdato, og ikke forventes fraflyt-
tet, er ikke medtaget, selv om der eksisterer en reetableringsforpligtelse. Dette skyldes at der ikke er 
nogen planer om at flytte, og i de sidste mange år, er lejemålet automatisk blevet fornyet. 
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Bilag 3. Det Kongelige Biblioteks aktiviteter i 2005 i medfør af Kulturbevaringsplanen 
 
Den fysiske kulturarv 
 
Baggrund og mål 
Det Kongelige Bibliotek har i 2005 som led i en fireårig bevilling modtaget 6,1 mio. kr. på særbevillin-
gen til bevaring af den del af den fysiske kulturarv, som biblioteket forvalter. Bevillingen har muliggjort 
en væsentlig forøgelse af bevaringsindsatsen for at indhente efterslæbet med konservering af truede 
genstande af enestående national betydning samt til en forebyggende bevaringsindsats. Den forøgede 
indsats tager udgangspunkt i Det Kongelige Biblioteks Bevaringsplan 2010. 
 
Det Kongelige Biblioteks bevaringsindsats sker som en kombineret indsats baseret dels på kulturbeva-
ringsbevillingen, dels på bibliotekets ordinære finanslovsbevilling. Bevaringsindsatsen kan opdeles i de 
tre overordnede indsatsområder. 
 

• Forebyggende bevaring, der omfatter alle de aktiviteter, der er forbundet med forebyggel-
se af nedbrydning af genstandene uden indgriben i selv genstanden. Indsatsen er især koncentre-
ret omkring afrensning af samlinger kombineret med en omemballering. Ældre syreholdig em-
ballage, som på længere sigt øger nedbrydningen af samlingerne, udskiftes med nye æsker og 
omslag af syrefri materialer. 

 
• Konservering, der omfatter såvel kemisk som fysisk indgreb på en skadet genstand med 

henblik på at stabilisere eller genskabe genstanden i dens fysiske form. 
 

• Substitution, der omfatter fremstilling af en erstatningskopi af genstande, der er i fare for 
at gå tabt ved nedbrydning. Dette sker ved at informationen overføres til et nyt bærende me-
die i form af film, papir eller på digital form. Herved langtidsbevares den information som ori-
ginalgenstandene er bærere af. Bibliotekets indsats er fokuseret på samlinger af nitrat- og ace-
tatnegativer samt sprødt og blækætset papir. 

 
Resultater og analyse 
Arbejdet i 2005 er udført i overensstemmelse med den handlingsplan, som biblioteket udarbejdede i 
december 2004: Handlingsplan for bevaring af Det Kongelige Biblioteks fysiske samlinger 2004-2007. 
En hovedopgave i 2005 har været at udbygge bevaringskapacitet i overensstemmelse med de nye øko-
nomiske forudsætninger. Der er sket nyansættelser, således at medarbejderstaben er tredoblet fra 8 
medarbejdere til 23 medarbejdere. Som følge heraf har der været fokuseret på indkøring af det nyansatte 
personale og en udvidelse af værkstedet. 
 
Samtidig er der igangsat en massiv indsats inden for områderne afrensning, emballering og konserve-
ring. Indsatsen involverer også samlingsafdelinger, som foretager prioritering og udtagning af samlin-
ger. Indsatsen sker bredt inden for alle dele af bibliotekets samlinger af enestående national betydning. 
Indsatsen for bevaring er opdelt i disse trin: 
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• Udvælgelse af genstande af enestående national betydning (ENB) til behandling i Bevarings-
afdelingen er sket således, at indkøring af nyansat personale er sket mest hensigtsmæssigt.  

 
• En detaljeret prioritering af genstande til behandling i Bevaringsafdelingen under særbevillin-

gen sker i samlingsafdelingerne. 
 

• Behandling af genstande er den aktive bevaring, hvor den enkelte genstand konserveres, om-
emballeres eller behandles på anden måde.  

 
For at give et fuldstændigt billede er der i nedenstående skema redegjort for Bevaringsafdelingens 
samlede indsats, finansieret af såvel finanslovsbevillingen som af særbevillingen. Det ses, at opgaven 
har været koncentreret om konservering af bøger og papirarkivalier samt omemballering: 
 

 2005 
Forebyggende bevaring (emballering)  
Æsker 7.794 
Passepartoutmontering 240 
Afrensning af samlinger (hyldemeter) 629 
  
Aktiv konservering  
Indbinding (bøger) 78 
Mærkninger 331 
Konservering af bøger (bøger) 187 
Konservering af papirarkivalier (bladenheder) 135 
Konservering af kort (kort) 187 
Konservering af fotos (fotos) 1 

 
Et særligt indsatsområde er forberedelsen af nye magasiner. I henhold til de lagte planer vil der blive 
indrettet klimastyrede magasiner i Njalsgade 112 og på Godsbanen, hvor næsten alle samlinger af 
enestående national betydning kan magasineres. Opbevaring af samlingerne i klimastyrede magasiner er 
så absolut den bedste og mest økonomiske måde at forebygge nedbrydningen på. Bevaringsafdelingen 
har derfor deltaget aktivt i at fastsætte krav til opbevaringsforholdene i de nye magasiner. Afrensning af 
samlinger og forberedelse af samlingernes indflytning i de nye magasiner vil derfor i de kommende år få 
en højere prioritet end i de oprindelige planer, så det bliver samlinger, som er renset for støv og snavs, 
som flyttes ind i de nye magasiner. 
 
Opgaverne har i 2005 været prioriteret, så det tredje indsatsområde Substitution med fremstilling af en 
erstatningskopi er udsat til 2006. Der er i 2005 arbejdet med metodevalg og prioritering af samlinger til 
substitution. 
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Økonomi 
Nedenstående oversigt viser budget og regnskab for særbevillingen til den fysiske bevaring af kulturar-
ven i 2005. 
 
Konservering af truede genstande af enestående national betydning
Mio. kr., 2005 priser Budget Regnskab Afvigelse Budget Budget
Projekt 2005 2005 2005 2006 2007
Præventiv bevaring 1,6 1,5 0,1 1,6 1,7
Aktiv konservering 3,3 2,1 1,2 3,3 3,5
Substitution 1,2 0,0 1,2 1,2 0,9
Evt. budgetteret videreførsel 2005 2,5
I alt 6,1 3,6 2,5 8,6 6,1

 
Som det fremgår af økonomioversigten, videreføres der et beløb på 2,5 mio. kr. fra 2005. Det skyldes, at 
det har været nødvendigt at ansætte de mange nye medarbejdere i en takt, hvor de kunne indsluses på 
hensigtsmæssig måde, og hvor der var forberedt opgaver, så den enkelte medarbejders kompetencer 
kunne udnyttes omgående. Værkstedet vil være oppe på fuld kapacitet i første kvartal 2006. Det ufor-
brugte beløb vil blive anvendt i 2006 til en ligelig indsats på forebyggende bevaring og aktiv konserve-
ring. 
 
Vurdering 
Den store særbevilling til bevaring betyder, at en række truede genstande og samlinger nu kan blive 
behandlet, så yderligere nedbrydning stoppes. Men det betyder også kapacitet til at gennemføre og 
understøtte en række aktiviteter i den forebyggende bevaring, som er af stor betydning. Forberedelsen af 
indflytning til nye klimastyrede magasiner er nævnt. Beskyttelse af samlingerne mod støv er et andet 
indsatsområde. Et tredje indsatsområde er løbende forbedring af bevaringsforholdene i eksisterende 
magasiner. Der vil derfor i 2006 blive gennemført en evaluering af samlingernes bevaringstilstand på 
basis af de aktiviteter, som allerede er sket, og hvori også de ydre fysiske forhold indgår. 
 
Elektronisk bevaring 
I henhold til resultatkontrakten er målet for pligtaflevering af netpublikationer at sikre en dækken-
de indsamling af de publikationer, som falder inden for loven. Ved revision af pligtafleveringsloven 
af 16. december 2004 blev loven udvidet, så den omfatter alt udgivet materiale på internettet. Det 
Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket fik til opgave at sikre opgavens løsning ved lovens ikraft-
træden 1. juli 2005. 
 
Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek har i 2005 fået i alt 7,0 mio. kr. til implementering og 
drift af internetbevaringsprojektet. Af disse kom 2,7 mio. kr. fra kulturarvsbevillingen, mens 4,3 
mio. kr. hidrørte fra UMTS midler. Det Kongelige Biblioteks andel af den samlede bevilling var 2,1 
mio kr. Anvendelsen af disse midler er der redegjort for i skemaet nedenfor.  
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Elektronisk kulturarv: Udvidet pligtaflevering
Mio. kr., 2005 priser Budget Regnskab Afvigelse Budget Budget
Projekt 2005 2005 2005 2006 2007
Etableringsudgifter 1,7 1,6 0,1 0,0 0,0
Drift 2. Halvår 2005 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Evt. budgetteret videreførsel 2005 0,1
I alt 2,1 2,0 0,1 0,0

 
Som det fremgår af oversigten, er der et uforbrugt beløb på 0,1 mio. kr. Det skal anvendes til den 
afsluttende implementering af opgaven. 
 
Der er i øvrigt redegjort for projektets gennemførelse i årsrapportens afsnit 2.2. Vurdering og analyse 
af særligt udvalgte mål (Udvidelse af pligtafleveringen til hele den danske del af internettet). 
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