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1. Beretning 

 

1.1. 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 institutionen hovedbibliotek for Københavns Universitet og leve-

rer faglig og videnskabelig biblioteksservice på højeste niveau til støtte for uddannelse og 

forskning. Herudover stiller det informationsressourcer til rådighed for offentligheden, herun-

der erhvervslivet og den offentlige sektor.  

 

Som national- og universitetsbibliotek er institutionen en del af 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 Euro-

pa 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 nationallit-

teratur indtil overgang til digital pligtaflevering 

 at styrke KUBIS-samarbejdet og videreudvikle universitetsbiblioteksopgaven til gavn 

for forskning og uddannelse ved Københavns Universitet 

 

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. 

 

1.2. Årets resultater 

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

ter såvel som det økonomiske resultat som tilfredsstillende i 2012.  

 

1.2.1. Årets faglige resultater 

Målopfyldelse i relation til rammeaftalen 

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

bibliotekets vurdering, at 13 ud af de 14 mål blev opfyldt. Det sidste mål blev også opfyldt, 

men med forsinkelse. 

 

Dette finder biblioteket tilfredsstillende. 

 

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

holdet kan findes digitalt.  

 

I 2012 har biblioteket gennemført en række aktiviteter, som har til formål at understøtte realise-

ringen af denne strategi: 

 
 Der blev valgt platform og indgået aftale vedrørende det kommende System tilIindsamling og 

Formidling af Digitalt materiale (SIFD-projektet), som har til formål at forvalte, bevare og 

formidle digitalt materiale, og som derfor bliver rygraden i fremtidens digitale bibliotek, jf. af-

snit 2.2.1. 

 I september åbnede den nye nationale portal for luftfotografier, Danmark set fra luften – før 

Google. Portalen har fra begyndelsen været en stor succes hos brugerne, der gennem portalens 
såkaldte ”crowdsourcing”-faciliteter kan bidrage med oplysninger om de enkelte billeder, og så-

ledes aktivt være med til at berige denne del af kulturarven, jf. afsnit 2.2.3. 

 Servicen Digitalisering on Demand, som skal sikre digitalisering af det læsesalsklausulerede 

materiale, som brugerne efterspørger, blev færdigudviklet, og der blev digitaliseret i alt ca. 
1.200 værker, jf. afsnit 2.2.3. 

 Antallet af bibliotekets værker, der er tilgængelige gennem Europeana, den fælleseuropæiske 

portal, der har til formål at gøre Europas kulturelle og videnskabelige arv tilgængelig for alle i 

digital form, blev firedoblet i 2012, jf. afsnit 2.2.4. 

 Universitetsbiblioteket har med tilslutning fra de relevante fakulteter på Københavns Universitet 

implementeret en ny strategi for anskaffelser på det natur- og sundhedsvidenskabelige område, 

så der alene foretages systematiske indkøb i form af e-bøger. Trykte bøger anskaffes kun, så-

fremt lånerne direkte ønsker det, jf. afsnit 2.2.10. 

 Som led i samarbejdet om Det Nationale Bitmagasin kørte biblioteket pilotdrift på den software, 

som påregnes benyttet i den fremtidige bitbevaring. Bitbevaring består i at sikre, at værdier og 
rækkefølge af bits for digitalt materiale ikke ændres og information derved går tabt over tid, jf. 

bilag 5.  

 Som en del af Det Kongelige Biblioteks politik for bevaring af digitale samlinger lagres flere 

kopier af de digitale samlinger på forskellige lokaliteter og tekniske platforme. I 2012 øgede 
biblioteket andelen af data, som er sikret i bibliotekets eksisterende løsning med 2 kopier, fra 

26% til 56%. Biblioteket tilvejebragte samtidig de tekniske forudsætninger for en 3-kopi løs-

ning med forbedret geografisk og teknologisk spredning, jf. bilag 5. 

 

Organisatorisk opnåede Det Kongelige Bibliotek to planlagte, men samtidig markante resultater 

i 2012, som bliver rammesættende for bibliotekets virke i de kommende år, og som også er af-

gørende for muligheden for at videreudvikle det digitale bibliotek.  

 

For det første blev der indgået en KUBIS-2 aftale mellem Det Kongelige Bibliotek og Køben-

havns Universitet om samarbejdsorganisationen Københavns Universitetsbiblioteksservice 

(KUBIS), der indebærer, at KUBIS-samarbejdet gøres permanent. I relation til bibliotekets stra-

tegi skaber aftalen den fornødne organisatoriske ramme bl.a. om en øget fokusering på elektro-

niske vidensressourcer og avancerede systemer til søgning og levering af vidensressourcer samt 

konsolidering og maksimal IT-basering af back-office processer, herunder samarbejde på nati-

onalt plan, hvor det er hensigtsmæssigt, jf. afsnit 2.2.14. 

 

For det andet blev planerne om en nyorganisering af Nationalbiblioteket udmøntet. Som det 

fremgik af omtalen i årsrapport 2011, har det været målet at skabe rammerne for en forenkling, 

effektivisering og udbygning af adgangen til og benyttelsen af Nationalbiblioteket og dets 
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ressourcer ved en væsentlig udbygning af de digitale ressourcer og digitale løsninger. Den nye 

organisation indebærer, at de fysiske samlinger ikke længere bliver konstituerende for Natio-

nalbibliotekets afdelingsstruktur. I stedet er der dannet en fælles nationalsamlingsafdeling, som 

er organiseret ud fra funktionskriterier. Dette styrker udnyttelsen af kompetencer på tværs af 

Nationalbiblioteket og frigør ressourcer til den digitale samlingsopbygning og formidling. 

 

Benyttelsen af biblioteket i 2012 

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

gennem analyse af udvalgte centrale nøgletal for udviklingen i biblioteksbenyttelsen.  

 

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

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

sourcer, som biblioteket selv har udviklet, erhvervet eller anskaffet licens til. 

 
 

Tabel 1: Benyttelse, udlån 

                    

Udlån (mio.) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

Konventionelle lån ex forny-

elser 
0,90 0,86 0,82 0,75 0,7 0,66 0,61 0,57 0,53 0,52  

E-lån 2,00 2,75 3,40 3,67 3,81 5,16 5,64 6,44 6,09 7,39  

Total primær udlån 2,90 3,61 4,22 4,43 4,51 5,82 6,25 7,01 6,62 7,91  

% E-lån af primær udlån 69% 76% 81% 83% 84% 89% 90% 92% 92% 93%  

Omkostninger (kr.) pr. udlån 10,9 9,1 8,4 6,5 5,2 4,5 4,9 3,6 4,2 3,4  

 

I 2012 steg de elektroniske udlån på ny, efter at de for første gang i nyere tid var faldet året for-

inden. Stigningen i 2012 kan henføres til de elektroniske udlån, men det er bemærkelsesvær-

digt, at omfanget af konventionelle lån er næsten uændret i forhold til 2011. Dette er et brud i 

forhold til mønstret fra årene forud. I perioden fra 2003 til 2011 er de konventionelle lån faldet 

med knap 50.000 udlån i gennemsnit pr. år. 

 

De elektroniske udlån kan opdeles i downloads af elektroniske ressourcer fra eksterne servere, 

som biblioteket har købt sig adgang til, og i downloads af ressourcer, som ligger på bibliotekets 

egne servere, og som biblioteket i de fleste tilfælde selv har opbygget.  

 

Det fald, der kunne konstateres i 2011, kunne henføres til bibliotekets egne ressourcer. Som det 

fremgik af bibliotekets årsrapport 2011, skyldtes faldet formentlig, at serverplaceringen af tek-

niske grunde blev ændret for en væsentlig del af bibliotekets ressourcer, hvilket påvirkede til-

gængeligheden i eksterne søgemaskiner som Google. Biblioteket har siden arbejdet målrettet på 

at sikre, at brugerne nemt kan fremfinde ressourcerne via eksterne søgemaskiner.  

 

Dette har tilsyneladende båret frugt i 2012, idet downloads af ressourcer fra egne servere er 

steget betydeligt. Som eksempel kan nævnes bibliotekets site tidsskrift.dk med danske fagtids-

skrifter. Sitet er blevet omlagt og udbygget med flere tidsskrifter dels gennem egendigitalise-
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ring, dels gennem et samarbejde med Københavns Universitet. Udlånstallet er mere end fem-

doblet i 2012, så der nu er næsten 600.000 downloads fra sitet. 

 

Udlånstallet fra eksterne servere er ligeledes steget. Særlig markant er stigningen i udlånstallet 

for e-bøger, der i 2012 nærmede sig 400.000, mens det i 2011 var godt 200.000. Udviklingen 

afspejler efter bibliotekets vurdering i høj grad bibliotekets e-bogssatsning og brugerdrevne an-

skaffelsespolitk. E-bogssatsningen behandles nærmere i afsnit 2.2.10. 

 

Udgiften pr. udlån steg for første gang en smule i 2011. Som det fremgår af tabellen, ligger 

2012-resultatet i forlængelse af årene forinden med faldende enhedsomkostninger. 

 

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

menholdt med besøg på bibliotekets betjeningssteder (fysiske besøg) i et 10-årigt perspektiv. 

 

Tabel 2: Benyttelse, besøgende 

                     

Besøg (mio.) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012   

Besøg på hjemmeside 3,21 3,38 3,89 4,15 3,88 4,19 5,27 4,34 4,09 4,36   

Fysiske besøg 0,96 0,90 0,88 0,82 0,85 0,90 0,93 1,05 1,18 1,31   

I alt 4,17 4,28 4,77 4,97 4,73 5,09 6,20 5,39 5,27 5,67   

 

Det Kongelige Biblioteks hjemmeside havde i 2012 4,36 mio. besøgende. Dette er en mindre 

stigning i forhold til 2011, men 2012-besøgstallet svarer stort set til gennemsnittet for de 5 fo-

regående år. Biblioteket forventer ikke væsentlige udsving i forhold til dette mønster i de kom-

mende år.  

 

Med hensyn til fysiske besøg er den positive udvikling fra tidligere år fortsat i 2012. Udviklin-

gen afspejler efter bibliotekets opfattelse navnlig den styrkelse af læringsrummet for de stude-

rende, som blev igangsat under den tidligere resultatkontrakt (2007 til 2011), og som afsluttes i 

den nuværende rammeaftaleperiode. Siden 2006 er besøgstallet således steget med 0,5 mio. 

svarende til 60%. 

 

Sammenfatning 

13 af 14 mål i relation til rammeaftalen blev opfyldt i 2012, mens et mål blev opfyldt med for-

sinkelse. Dette betragter biblioteket som tilfredsstillende. Biblioteket har i den forbindelse op-

nået resultater og iværksat initiativer, som bidrager til det overordnede strategiske sigte i ram-

meaftaleperioden.  

 

Med hensyn til biblioteksbenyttelsen har navnlig de elektroniske lån og de fysiske besøgstal 

været stigende i 2012. Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at faldet i fysiske udlån ser ud til at 

flade ud i 2012.  
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1.2.2. Årets økonomiske resultat 

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

budgettering og budget- og regnskabsopfølgning i 2012. I den forbindelse udarbejdede biblio-

teket et grundbudget, som udviste et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til bevillingen. 

 

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

nøgletal for 2012. Som det fremgår, har biblioteket i 2012 haft et merforbrug i forhold til bevil-

ling og indtægter på 1,6 mio. kr. Sammenholdt med det forventede mindreforbrug på 0,9 mio. 

kr. i grundbudgettet er der altså tale om en afvigelse på i alt 2,5 mio. kr. Afvigelsen skal ses i 

sammenhæng med tre bygningsdriftsprojekter, som biblioteket havde indbudgetteret til afskriv-

ning og forrentning over en årrække, men som efter de kriterier, Rigsrevisionen lagde til grund 

ved sit revisionsbesøg i 2012, skulle driftsføres i udgiftsåret.  

 

Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal 

   Mio. kr., løbende priser 2010 2011 2012 

Resultatopgørelse    

Ordinære driftsindtægter -373,1 -387,8 -379,8 

- Heraf indtægtsført bevilling -339,5 -339,8 -346,4 

- Heraf eksterne indtægter -33,6 -48,0 -33,4 

Ordinære driftsomkostninger 344,5 367,0 347,9 

- Heraf løn 173,9 177,1 175,8 

- Heraf afskrivninger 27,2 26,2 27,1 

- Heraf øvrige omkostninger 143,4 159,1 142,4 

Resultat af ordinær drift -28,6 -20,8 -31,8 

Resultat før finansielle poster -38,3 -31,6 -34,3 

Årets resultat -1,2 4,6 1,6 

Balance    

Anlægsaktiver 740,8 729,2 712,5 

Omsætningsaktiver 80,3 74,0 76,4 

Egenkapital 12,5 7,8 6,2 

Langfristet gæld 738,7 721,4 716,6 

Kortfristet gæld 68,2 69,7 65,7 

Lånerammen 818,2 818,2 818,2 

Træk på lånerammen  735,2 718,8 705,2 

Finansielle nøgletal    

Udnyttelsesgrad af lånerammen* 89,9% 87,9% 86,2% 

Negativ udsvingsrate 134,0% 47,4% 17,1% 

Overskudsgrad 0,3% -1,2% -0,4% 

Bevillingsandel 91,0% 87,6% 91,2% 

Personaleoplysninger    

Antal årsværk 425,5 430,0 429,2 

Årsværkspris 0,4 0,4 0,4 

Lønomkostningsandel 46,6% 45,7% 46,3% 

Lønsumsloft 172,7 174,5 174,8 

Lønforbrug 160,1 162,8 163,2 

*For 2012 opgøres træk på lånerammen som summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver (undtaget donationer) inklusiv periode 13, og 

ikke som tidligere som saldoen på FF4. Det er derfor ikke muligt at sammenligne tal vedr. træk på lånerammen i 2012 med tidligere år. 
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Set i forhold til nettoudgiftsbudgettet udgør afvigelsen på 2,5 mio. kr. dog mindre end 1%.  Bi-

blioteket betragter på den baggrund regnskabsresultatet som tilfredsstillende.  

 

I resultatopgørelsen er såvel de ordinære driftsindtægter som driftsomkostninger faldet i 2012 i 

forhold til 2011. Det skyldes hovedsagelig, at der i regnskabet for 2011 indgik en ekstraordi-

nært stor enkeltanskaffelse, som for størstedelens vedkommende blev finansieret af tilskud fra 

private fonde. 

 

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

sin låneramme, idet udnyttelsesgraden er opgjort til 86,2% i 2012. 

 

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 på 0,9 mio. kr.  Biblioteket har således overholdt statens reg-

ler for overført overskud/underskud, men den samlede ”buffer” i bibliotekets økonomi (forstået 

som summen af overført overskud (0,9 mio. kr.) og maksimal negativ udsvingsmargin (5,3 mio. 

kr.)) er reduceret til i alt 6,2 mio. kr. ved udgangen af 2012. Dette er mindre end 2% af det 

forventede udgiftsniveau i 2013. 

 

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

sieret af bevillingen på finansloven. Bevillingsandelen var lidt lavere i 2011 end i de foregåen-

de år. Dette skyldes hovedsageligt ekstraordinært høje tilskud fra private fonde i forbindelse 

med en enkelt stor anskaffelse. I 2012 er bevillingsandelen tilbage på det niveau, der kendes fra 

tidligere år. 

 

Sammenfatning 

Det realiserede regnskabsresultat i 2012 afviger med 2,5 mio. kr. i forhold til det nettoforbrug, 

som bibliotekets godkendte grundbudget udviste.  Afvigelsen på 2,5 mio. kr. udgør mindre end 

1% af den samlede nettoudgiftsbevilling og har kunnet dækkes inden for årets disponible ram-

me inkl. overført overskud fra tidligere år. Biblioteket betragter på den baggrund det samlede 

økonomiske resultat som tilfredsstillende. 

 

1.3. Opgaver og ressourcer 

1.3.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt 

Omstående tabel 4 viser en sammenfatning af økonomien for bibliotekets produkter. 
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Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver 

 Mio. kr., løbende priser Indtægtsført 

bevilling 

Øvrige 

indtægter 

Omkostninger Andel af årets 

overskud 

Generel ledelse og administration -20,7 -0,8 21,6 0,1 

NB-service/indsamling -29,0 -1,4 30,6 0,1 

NB-service/bevaring -56,7 -3,2 60,2 0,3 

NB-service/formidling -50,2 -14,4 64,9 0,2 

NB-forskning/publicering -9,4 -9,1 18,6 0,0 

Dansk Folkemindesamling -7,7 -0,4 8,1 0,0 

KUB-service/indsamling -114,2 -0,8 115,6 0,5 

KUB-service/formidling -58,3 -11,9 70,5 0,3 

I alt -346,4 -42,1 390,1 1,6 

Note: Indtægtsført bevilling og andel af årets overskud er fordelt manuelt. 

 

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

og Dansk Folkemindesamling) omtrent lige store. På finansieringssiden er Universitetsbibliote-

ket næsten udelukkende bevillingsfinansieret, mens Nationalbiblioteket i noget højere grad er 

finansieret af øvrige indtægter. Indtægterne på Nationalbibliotekets område er især knyttet til 

tilskudsfinansierede forsknings- og kulturaktiviteter.  

 

Der er redegjort for anvendte omkostningsfordelinger under anvendt regnskabspraksis. 

 

1.3.2. Redegørelse for reservation 

I nedenstående tabel er bibliotekets reservationer specificeret. 

 
Tabel 5: Reservation, hovedkonto 21.31.13 

Mio. kr., løbende priser Reserveret 

år 

Reservation 

primo 

Forbrug i 

året 

Ny reserva-

tion 

Reservation 

ultimo 

Nationalbiblioteksservice   5,1 5,1 0,6 0,6 

Digital pligtaflevering og kulturarv 2011 2,8 2,8 0,0 0,0 

Rammeaftale, musikbevilling 2011/12 0,4 0,4 0,6 0,6 

Særbevilling - bevaring af kulturarven 2011 0,8 0,8 0,0 0,0 

Forskningsmidler fra Matchfonden 2011 1,1 1,1 0,0 0,0 

Universitetsbiblioteksservice   0,2 0,2 0,0 0,0 

Rammeaftale, digitale ress. i underv. 2011 0,2 0,2 0,0 0,0 

Fælles for områderne   1,5 1,5 0,8 0,8 

Rammeaftale: Digital infrastruktur 2011/12 0,8 0,8 0,8 0,8 

Rammeaftale: Forskningsdata 2011 0,8 0,8 0,0 0,0 

 

Reservationen pr. ultimo 2012 på musikbevillingen forventes anvendt i 2013 og 2014, mens re-

servationen til digital infrastruktur forventes anvendt i 2013. Anvendelsen af reservationerne vil 

ske inden for de rammer, som departementet udstikker for forbrug af videreførelser i Budgetlo-

ven. 

 

1.4. Forventninger til kommende år 

I 2013 er en af de afgørende udfordringer at få iværksat KUBIS-2 aftalen, som i december 2012 

er indgået mellem Købehavns Universitet og Det Kongelige Bibliotek. På mange områder er 
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der tale om en videreudvikling af det samarbejde om biblioteksdrift, som er etableret i de første 

5 år under KUBIS-1 aftalen. De væsentlige forskelle er, at der nu er tale om et permanent sam-

arbejde, og at dette samarbejde skal intensiveres gennem etableringen af et biblioteksudvalg.  

 

Permanentgørelsen vil give et mere solidt fundament under ordningen. Mulighederne for at an-

lægge et længere perspektiv på opgaveløsningen er forbedrede, og den ledelsesmæssige kompe-

tence til at realisere beslutningerne er styrket. Biblioteksudvalget får tillagt en væsentlig strate-

gisk kompetence og bliver en betydningsfuld medspiller for Det Kongelige Bibliotek i udvik-

lingen af biblioteksaktiviteten ved universitetet. Biblioteksudvalgets indseende med udviklings-

aktiviteter, driftsafvikling og økonomi vil indebære, at universitetsbibliotekets projektkoordine-

ring skal udvikles i retning af en egentlig porteføljestyring. 

 

Nationalbiblioteket skal fortsætte implementeringen af den nye organisation, som blev besluttet 

i efteråret 2012. Målet er at frigøre ressourcer fra håndteringen af de fysiske materialer til brug 

for øgede aktiviteter i relation til retrodigitalisering og forvaltningen af de digitale samlinger. 

Den nye organisation forventes i fuld funktion fra starten af anden halvdel af 2013, hvor stillin-

gen som nationalbibliotekschef skal besættes. 

 

Arbejdet med at opføre et tidssvarende klimastyret fjernmagasin til nationalbibliotekets samlin-

ger vil blive fortsat i 2013. Byggeprojektet har sin egen organisation, som skal løse de opgaver, 

der er programsat til 2013. Parallelt hermed forestår der en gennemgribende opgave på biblio-

teket med at klargøre samlinger, servicekoncepter og logistik til indflytningen i det færdige 

magasin og til den daglige drift efter flytningen. Nationalsamlingsafdelingen skal i første halv-

del af 2013 foretage en gennemgang af samlingerne og services og godtgøre, hvilke ændringer 

der skal gennemføres, for at biblioteket kan levere god service samtidig med, at de nationale 

samlinger befinder sig på fjernmagasin under korrekte klima- og sikringsforhold. Målet er, at 

samlingernes levetid forøges gennem god opbevaring og begrænset fremtagning. Her er digita-

lisering en af flere løsninger.  

 

Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket forbereder sammen et forslag til revision af pligtaf-

leveringsloven, som skal give den lovmæssige hjemmel for at overgå fra fysisk til primær 

digital pligtaflevering af bøger og tidsskrifter fra 2015. Den teknologiske udvikling og ændrede 

produktionsmåder i den grafiske branche indebærer, at pligtaflevering og hele infrastrukturen 

omkring produktionen af trykte bøger må anskues på helt nye måder. Inden for den traditionelle 

bog- og litteraturverden er der allerede sket store ændringer, og nye er på vej. Pro-

duktionsmetoden har længe været digital, selvom produktet stadig overvejende fremtræder og 

sælges i analog, fysisk form. Det er en udfordrende opgave, som kræver nytænkning af alle 

involverede parter og interessenter.  

 

Rygraden i det digitale bibliotek er evnen til at håndtere digitale filer i forskellige tekniske og 

faglige sammenhænge og med forskelligt brugsformål, så både fremfinding og fremvisning, 

styring af rettigheder og sikkerhed omkring bevaring, brug og adgang til filerne, og dertil evnen 
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til at sikre, at filerne kan fremvises for brugerne i fremtiden. Opbygningen af et sådant system 

er en vigtig del af Det Kongelige Biblioteks rammeaftale for 2011-2014. De faser, som skal 

gennemføres i 2013, er afgørende for projektets realisering. 

 

For hele institutionen vil der i 2013 skulle gennemføres ressourcemæssige nedskæringer for at 

få balance mellem udgifter og bevillinger i 2014. Tilpasninger til FL 2014-niveau har været 

under forberedelse i 2012 og 2013. Det vil være nødvendigt at gennemføre ændringer i aktivi-

tets- og serviceniveau, bl.a. inden for universitetsområdet, for at opnå økonomisk balance.  

 

I samarbejde med departementet vil det i 2013 også være nødvendigt at planlægge for 2015 og 

fremefter, fordi bevillingsfaldet øges væsentligt fra 2015 med 14 mio. kr. i 2015 og 18,5 mio. 

kr. i 2016. Dele af dette fald skyldes udløb af rammeaftalemidler og midler overført til biblio-

tekernes omprioriteringsreserve.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Målrapportering 

 

2.1. Rammeaftalens mål: Skematisk oversigt 

 
Tabel 6: Årets resultatopfyldelse 

 Tværgående 

indsatsområde Mål 

 

Status pr. 31.12.2012 

A Udbygning af 
den digitale 

infrastruktur 

(I) 
 

Det Kongelige Bibliotek 
skal på basis af nationale 

digitale systemer betjene 

brugerne, der hvor brugerne 
befinder sig. 

Målet er opfyldt, men med forsinkelse.  
 

De væsentlige målsætninger for det stratigiske projekt 

SIFD (System til Indsamling og Formidling af Digitalt 
materiale) blev opfyldt – dog delvist med forsinkelse. 

 

Hvad angår projektet med at udbygge bibliotekets 

service på mobile platforme (smartphones mv.) blev 
der i overensstemmelse med målsætningerne for pro-

jektet bl.a. etableret yderligere brugerfunktionaliteter 

til bibliotekssystemet REX samt to nye selvstændige 
mobile services.  

 

Der henvises til afsnit 2.2.1.  
B Udbygning af 

den digitale 

infrastruktur 

(II) 
 

Biblioteket skal som offent-
ligt forskningsbibliotek 

fortsat bidrage til at styrke 

det samvirkende biblioteks-
væsen.  

 

Målet er opfyldt. 
 

Organisatorisk har biblioteket på centrale poster bidra-

get til arbejdet med at udmønte de fire hovedindsats-
områder i DEFF’s strategi. 

 

Indholdsmæssigt har biblioteket ansvaret for to af de 
centrale projekter under indsatsområderne. Begge 

projekter har nået de fastsatte målsætninger for 2012.  

 

Der henvises til afsnit 2.2.2.  
C Samlingsop-

bygning (relo-

kering og 
løbende kassa-

tion) 

 

Det Kongelige Bibliotek 

skal til stadighed sikre 

indlemmelse af de fysiske 
samlinger, som efterspørges 

af især universitetet. 

Målet er opfyldt.  

 

Målsætningerne for 2012 blev opfyldt: 
Der er kasseret 1.200 hyldemeter udenlandske aviser. 

Der er ombygget 1.200 reolfag. 
Der er rokeret 2.250 hm. på Lergravsvej. 

Der er flyttet 3.900 hm KU samlinger. 
Skitseprojekt er indleveret til departementet marts 

2012.  

 
Der henvises til afsnit 2.2.3.  

 Nationalbiblio-

teksservice Mål 

 

D Nationalbiblio-

teket (I) 

 

- skal sikre fortidens kultur-

arv for eftertiden gennem en 

målrettet bevaring af sam-

lingerne 

Målet er opfyldt. 

 

Fysisk bevaring: I overensstemmelse med handlings-

planen på området har Bevaringsafdelingen ydet den 
fornødne rådgivning, så der i 2012 kunne fremlægges 

en kravspecifikation til et nyt magasin til langtidsbeva-

ring af bibliotekets nationale samlinger på basis af den 
nyeste viden på området. 

 

Øvrige succeskriterier for fysisk bevaring blev også 
indfriet. 
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 Tværgående 

indsatsområde Mål 

 

Status pr. 31.12.2012 

 

Digital bevaring: Biblioteket gik i overensstemmelse 

med målsætningerne på området i pilotdrift med den 
software i Det Nationale Bitmagasin, som biblioteket 

fremover forventer at anvende til bitbevaring. 

 

Med hensyn til sikring af de digitale samlinger (E-
magasinet) i flere kopier blev andelen af data, som er 

sikret i bibliotekets nuværende 2-kopi løsning øget fra 

26% til 56%, samtidig med, at biblioteket etablerede 
den tekniske platform for en 3-kopiløsning med for-

bedret geografisk og teknologisk spredning.  

 

Der henvises til afsnit 2.2.4.   
E Nationalbiblio-

teket (II) 

 

- skal give nutidens og 

fremtidens borgere den bedst 

mulige adgang til samlin-
gerne til forskning, studier 

og oplevelser. 

 

Målet er opfyldt 

 

ProQuest-projektet: Digitaliseringen af nationallittera-
turen ind til år 1700 skred planmæssigt frem, idet fase I 

(560.000 sider/2.600 værker) blev afsluttet, mens fase 

II blev igangsat (2012: 750.000 sider/3.900 værker).   

 
 

Digitalisering-on-demand: 

Succeskriterierne for 2012 er indfriet, idet servicen 
kørte i beta-version fra november og gik i drift primo 

2013. I alt 200.000 sider/ 1.200 værker blev digitalise-

ret. 
 

Danmark set fra luften – før Google: Portalen åbnede 

efter planen i september 2012. Ca. 70.000 billeder var 

tilgængelige ved årets udgang.  
 

Der henvises til afsnit 2.2.5. 
F Nationalbiblio-

teket (III) 

 

- skal understøtte dansk og 
international forskning ved 

at skabe og videreudvikle 

forskningsbaserede rammer 

og infrastruktur. 
 

Målet er opfyldt. 
 

Nationalt: Ud over de store digitaliseringsprojekter, 

som i høj grad understøtter dansk humanistisk forsk-

ningsinfrastruktur, jf. ovenfor, har biblioteket som 
planlagt fornyet sit site tidsskrift.dk med danske fag-

tidsskrifter. Succeskriterierne for dette projekt er 

indfriet. 
 

Internationalt: Organisatorisk (bl.a. gennem formands-

skabet) har biblioteket aktivt bidraget til at videreud-

vikle TEL, The European Library. TEL har til formål 
at styrke den europæiske forskningsinfrastruktur. 

Driftsmæssigt har biblioteket også levet op til sine 

målsætninger i relation til TEL.  
 

Der henvises til afsnit 2.2.6. 
G Nationalbiblio-

teket (IV) 
 

- skal fastholde positionen 

som central kulturinstitution 
ved at formidle viden og 

oplevelser med udgangs-

punkt i samlingerne. 

Målet er opfyldt. 

 
Målsætningen om at der skulle afholdes mindst 50 

kulturarrangementer blev overholdt. Der blev således 

afholdt 73 kulturarrangementer fordelt med 33 koncer-
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 Tværgående 

indsatsområde Mål 

 

Status pr. 31.12.2012 

 ter og 40 foredrag. Hertil kom i alt 22 større og mindre 

udstillinger.  

 
Herudover blev udstillingen Skatte i Det Kongelige 

Bibliotek åbnet i maj 2012. Etablering af en permanent 

udstilling, der viste udvalgte, centrale værker fra bibli-

otekets samlinger, var et selvstændigt succeskriterium i 
2012.  

 

Der henvises til afsnit 2.2.7.  
 Forskning Mål  

H Det Kongelige 
Biblioteks 

forskning (I) 

 

- skal udspringe af, under-
støtte og styrke Nationalbib-

liotekets indsamling, beva-

ring og formidling. 

 

Målet er opfyldt. 
Der er ansat en ph.d.-stipendiat i specialet dansk karto-

grafi. 
Endvidere har seks af bibliotekets forskere været på 

internationalt kursus i digital bevaring. 
 

Der henvises til afsnit 2.2.8. 
I Det Kongelige 

Biblioteks 

forskning (II) 

 

- skal udføres efter højeste 
kvalitetsnormer for forsk-

ning og med tætte relationer 

til andre forskningsmiljøer 

på universiteter og i kultur-
arvsinstitutioner. 

Målet er opfyldt. 
 

Der er i 2012 af institutionens forskere:  
1. skrevet 27 artikler i peer-reviewed tidsskrifter og 
2. afholdt 39 konferencebidrag i faglige netværk. Dertil 
har de ansatte tilsammen sæde i ledelsen af 12 viden-

skabelige foreninger, og de deltager i 54 faglige ud-

valg, råd og nævn. 
 

Der henvises til afsnit 2.2.9.  
 Dansk  

Folkeminde-

samling Mål 

 

J Dansk Folke-

mindesamling 

(I) 
 

- varetager fortsat relevant 

indsamling af og forskning 

inden for ikke materiel 
kultur.  

 

Målet er opfyldt. 

 

Såvel indsamling som forskning følger de lagte planer. 
Specifikt er der i overensstemmelse med målsætningen 

for 2012 publiceret en videnskabelig afhandling og en 

populærvidenskabelig artikel.  
 

Der henvises til afsnit 2.2.10.  
K Dansk Folke-

mindesamling 
(II) 

 

Dansk Folkemindesamling 

skal medvirke til en vellyk-
ket implementering af 

UNESCOs konvention vedr. 

den immaterielle kulturarv i 
Danmark. 

 

 

 

Målet er opfyldt 
 
Udkast til rapport om indsatsen for at bevare og doku-

mentere den immaterielle kulturarv såvel som udkast 

til registrant blev i overensstemmelse med målsætnin-
gen for 2012 fremsendt til departementet.  

 

Der henvises til afsnit 2.2.11. 

  

Universitetsbib-

lioteksservice 

 

Mål 

 

L Universitets-

biblioteket (I) 

 

- skal bidrage væsentligt til 

at opfylde behovet for 

informations- og dokumen-

tationsmateriale til brug for 

Målet er samlet set opfyldt. 

 

Udlånet af trykte materialer faldt ikke helt som forven-

tet med 5%, men kun med 3%. 
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 Tværgående 

indsatsområde Mål 

 

Status pr. 31.12.2012 

undervisning og forskning.  

Derimod blev succeskriteriet om, at den samlede 

benyttelse af de digitale materialer skulle stige med 5% 
mere end opfyldt. Benyttelsen steg med knap 11%. til i 

alt godt 9.2 mio. enheder, heraf 0,4 mio. digitale bøger 

og 4.2 mio. digitale tidsskrifter 

 
De personlige henvendelser steg med 17,5%. til 

175.000. Succeskriteriet var en stigning på 5%. 

 
De udviklingsmæssige målsætninger i forbindelse med 

E-bogssatsningen og omlægning af kontaktfladen for 

lånerhenvendelser blev også nået. 

 
Der henvises til afsnit 2.2.12. 

M Universitets-

biblioteket (II) 
 

- skal fortsat forbedre udvik-

lingen af forsknings- og 
studiemiljøet på Køben-

havns Universitet. 

Målet er opfyldt. 

 
Besøgstallet var i overensstemmelse med succeskriteri-

et stort set uændret: 1,16 mio. i 2012 mod 1,15 mio. i 

2011. (Besøgstallet måles som besøgende på de tre 

fakultetsbiblioteker samt på KUB’s læsesale i Diaman-
ten). 

 

Antallet af deltagere i brugerundervisningen på KU-
BIS-bibliotekerne steg med godt 7% mod succeskrite-

riet 5% i forhold til 2011. 

 
I overensstemmelse med rammeaftalens målsætning er 

det fysiske læringsmiljø i Diamanten færdigudbygget  

i 2012. 

 
Endelig var resultatet af brugerundersøgelsen i 2012 

særdeles positivt, idet 96% vurderede universitetsbibli-

oteksservicen til at være god eller meget god mod et 
succeskriterium på 80%. 

 

Der henvises til afsnit 2.2.13. 
N Universitets-

biblioteket (III) 

 

 

 

 

- skal bidrage til at udvikle 
KUBIS som en effektiv 

organisatorisk ramme om 

biblioteksfunktionen ved 
Københavns Universitet og 

profilere KUBIS som en 

vigtig serviceleverandør på 

informationsområdet. 

Målet er opfyldt. 
 

Der blev gennemført en evaluering fra et internationalt 

ekspertpanel. Panelets konklusioner var helt overve-
jende positive, hvilket var universitetsbibliotekets suc-

ceskriterium for evalueringen. 

 

Bl.a. på baggrund af den internationale evaluerings 
konklusioner blev der sidst på året indgået en KUBIS-2 

aftale om KUBIS-samarbejdets videreførelse. Dette har 

været en helt afgørende målsætning for biblioteket, jf. 
bibliotekets rammeaftale og strategi. 

 

Der henvises til afsnit 2.2.14. 
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Det Kongelige Biblioteks rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 14 mål. Som det 

fremgår af skemaet, er det bibliotekets vurdering, at i alt 13 ud af de 14 mål blev opfyldt, mens 

et enkelt mål blev opfyldt med forsinkelse.  

 

Dette er efter bibliotekets vurdering en tilfredsstillende målopfyldelse. 

 

2.2. Rammeaftalens mål: Uddybende analyser og vurderinger 

 

2.2.1. Udbygning af den digitale infrastruktur (I) 

Et afgørende led 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 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 

Formålet med SIFD-projektet er at udvikle et system, der kan forvalte, bevare og formidle di-

gitalt materiale. Systemet skal håndtere alle materialetyper – dokumenter, noder, billeder etc. – 

uafhængig af om materialet er skabt gennem digitalisering eller født digitalt. I relation til bru-

gerne vil systemet styrke formidlingen bl.a. gennem faciliteter til straks-publicering af modtag-

ne digitale materialer samt avancerede søgefaciliteter.  

 

SIFD vil således blive rygraden i fremtidens digitale bibliotek. 

 

Projektet løber over hele rammeaftaleperioden. De væsentligste målsætninger/succeskriterier i 

2012 var 

 at vælge leverandører af IT-løsningen på baggrund af kravspecifikationen fra 2011, 

 at etablere et basissystem, og 

 at dokumentere den valgte løsnings funktionsduelighed (såkaldt proof-of-concept) i relation til 

en enkelt materialetype. 

 

I 2012 blev der foretaget valg af software mv. til projektet, mens et basissystem først blev leve-

ret og proof-of-concept gennemført i første kvartal 2013. Målet er således opfyldt, men med 

forsinkelse. Det er bibliotekets forventning, at forsinkelsen indhentes i løbet af 2013 og 14.  

 

Service på mobile platforme 

Som led i at betjene lånerne der, hvor de er, skal den digitale service, som ydes på bibliotekets 

hjemmeside, www.kb.dk, flyttes ud på andre platforme, der tilgås via mobile enheder (smart-

phones etc.). 

http://www.kb.dk/
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I 2011 lancerede biblioteket 5 mobile brugerfunktionaliteter, der alle var mobilversioner af 

kernefunktionaliteten i bibliotekssystemet REX, jf. årsrapport 2011. 

 

Projektets målsætninger/succeskriterier for 2012 var 

 

 etablering af faciliteter til brugerfeedback i forhold til de i 2011 etablerede REX-

funktionaliteter, 

 etablering af yderligere 5 brugerfunktionaliter i relation til bibliotekssystemet REX og 

 etablering af 2 helt nye mobile services: 

o et mobilt værktøj til medlemmerne af bibliotekets studenterklub, Students Only!, 

hvor medlemmerne kan få overblik over arrangementer, tilmelde sig m.v. og 

o en mobil udgave af websiden ”Digital Collections” fra www.kb.dk, som giver 

adgang til store dele af nationalbibliotekets digitaliserede samlinger. 

 

Samtlige opgaver blev gennemført i 2012. Målet er opfyldt. 

 

2.2.2. Udbygning af den digitale infrastruktur (II) 

I henhold til rammeaftalen skal Det Kongelige Bibliotek som offentligt forskningsbibliotek 

fortsat bidrage til at styrke det samvirkende biblioteksvæsen. 

 

Det Kongelige Biblioteks udmøntning af dette mål sker navnlig gennem samarbejdet i DEFF, 

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. Biblioteket bidrager såvel organisatorisk 

som indholdsmæssigt til arbejdet med de fire hovedindsatsområder i DEFF’s strategi.  

 

Organisatorisk sidder biblioteket i styregruppen, og biblioteket har i 2012 haft formandskabet i 

den ene af de fire programgrupper, som varetager arbejdet på hovedindsatsområderne. Herud-

over har biblioteket deltaget aktivt i yderligere to programgrupper. 

 

Indholdsmæssigt har Det Kongelige Bibliotek ansvaret for to af de centrale projekter under pro-

gramgrupperne: 

 Dansk Infrastruktur for Persistent Identifikatorer (PID): etablering af en national tjene-

ste til uddeling af entydige identifikatorer for digitale objekter 

 Fælles Infrastruktur for Forskningsdata (FIF): etablering af en national platform til 

forskningsdata 

 

En entydig identifikator (persistente identifiers - PID) er et unikt kendetegn for et digitalt ob-

jekt, ligesom et ISBN-nummer er unikt for en fysisk bog og et cpr-nummer er det for en person. 

Entydige identifikatorer for digitale objekter modvirker, at digitalt materiale forsvinder, for 

eksempel når hjemmesider omorganiseres, eller et digitalt objekt flyttes til et andet sted på net-

tet.  

 

Projektets målsætning/succeskriterium i 2012 var etablering af en teknisk løsning, som kan 

bruges til uddeling af identifikatorer. Denne målsætning blev nået. Herudover blev arbejdet 

http://www.kb.dk/
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med at udvikle en organisatorisk ramme og forretningsmodel for projektet påbegyndt. Brugerne 

af det færdige projekt er potentielt alle biblioteker, som arbejder med eget digitalt materiale.  

 

For så vidt angår en Fælles Infrastruktur for Forskningsdata, er formålet med projektet at 

forøge værdien af danske forskningsresultater ved at opsamle, dele, formidle, validere, videre-

udbygge og bevare forskningsdata. Målsætningen/succeskriteriet i 2012 var, at der blev skabt 

det fornødne grundlag for en ansøgning til DEFF samt for etablering af det konsortium af 

forskningsbiblioteker, som i første omgang udgør projektets partnere. Denne målsætning blev 

indfriet, og såvel ansøgning til DEFF som konsortieaftale blev underskrevet primo 2013. 

 

Programgruppernes handlingsplaner og resultater kan i øvrigt følges på DEFF’s hjemmeside. 

 

Samlet er det Det Kongelige Biblioteks vurdering, at målet om at biblioteket fortsat skal bidra-

ge til at styrke det samvirkende biblioteksvæsen, er opfyldt. 

 

2.2.3. Samlingsopbygning: accession og kassation 

Det Kongelige Bibliotek skal til stadighed sikre indlemmelse af de fysiske samlinger, som 

efterspørges af især universitetet.  

 

På universitetsbiblioteksområdet er der løbende sket accession. Anskaffelserne omfatter godt 

26.000 bøger og 5.000 tidsskrifter. Endvidere er der indlemmet samlinger fra Københavns 

Universitet svarende til 3.900 hyldemeter. Endelig er der gennemført kassation svarende til 

1.200 hyldemeter udenlandske aviser. Nettoresultatet er, at universitetsbibliotekssamlingerne 

ved udgangen af 2012 udgør 81,9 hyldekilometer. 

 

På nationalbibliotekesområdet er der gennemført accession i medfør af lov om pligtaflevering 

og supplerende indsamling. Samlingerne udgør ved udgangen af 2012 115,8 hyldekilometer.  

Gennem et aktivt kassationsarbejde er det samlede antal hyldekilometer faldet fra 199,2 ved 

udgangen af 2011 til 197,7 ved udgangen af 2012.  

 

Samlinger med særligt klimabehov 

Der er ikke i 2012 sket ændringer med hensyn til, hvor stor en del af Nationalbibliotekets kli-

makrævende samlinger, der er placeret i magasiner med korrekt bevaringsklima. Af de i alt 

123,3 hyldekilometer samlinger, som har behov for særligt klima, blev 52,5 hyldekilometer 

opbevaret i korrekt klima, mens de resterende 70,8 hyldekilometer og de 275 kvadratmeter 

pallelager blev opbevaret i ikke-klimastyrede magasiner, hvorved der sker en nedbrydning af 

samlingerne.   

 

Nyt fjernmagasin 

I foråret 2012 indgav biblioteket et skitseprojekt til departementet vedrørende et nyt klimastyret 

fjernmagasin. Da Nationalmuseet også står over for at skulle opføre et fjernmagasin, valgte 

departementet i september 2012 at kæde de to projekter sammen til en fælles byggesag under 
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ledelse af en projektgruppe med repræsentanter for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, 

Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek. Gruppen indleverede i december 2012 til depar-

tementet en skitse til et nyt fælles fjernmagasin for de to institutioner. Arbejdet med projektet 

fortsættes i 2013, hvor finansiering og byggegrund skal tilvejebringes, og projekteringen skal 

indledes. 

 

Vurdering 

Der er i 2012 gennemført relevant accession til universitetsbiblioteket inden for de givne øko-

nomiske rammer, og kassationsarbejdet har ført til et mindre fald i samlingernes omfang. Bibli-

otekets magasinproblemer kan kun løses gennem en egentlig udvidelse af bibliotekets klimasty-

rede magasinkapacitet. Dette arbejde er igangsat af Kulturministeriet i 2012, hvilket er meget 

tilfredsstillende for biblioteket. Målet er således opfyldt. 

 

2.2.4. Nationalbiblioteket (I)  

Det Kongelige Bibliotek skal sikre fortidens kulturarv for eftertiden gennem en målrettet beva-

ring af samlingerne. Området omfatter såvel fysisk bevaring inkl. sikring som digital bevaring, 

og bruttoudgifterne var 35,5 mio. kr. i 2012. 

 

Fysisk bevaring 

Bibliotekets Bevaringsafdelings indsats i relation til fysisk bevaring udmøntes i en handlings-

plan, som godkendes af bibliotekets direktion. Der skelnes i handlingsplanen mellem forebyg-

gende bevaring og aktiv bevaring. 

 

Forebyggende bevaring 

Forebyggende bevaring omfatter alle de aktiviteter, der er forbundet med forebyggelse af ned-

brydning af genstandende. 

 

Bevaringsafdelingens vigtigste målsætning/succeskriterium i 2012 var at skulle yde rådgivning, 

så der kunne udarbejdes en kravspecifikation på et nyt magasin, der tilgodeså kravene til kor-

rekt langtidsbevaring af bibliotekets nationale samlinger  på basis af den nyeste viden på områ-

det.  

 

Målsætningen blev opfyldt, idet Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med Nationalmuseet har 

udarbejdet en fælles kravspecifikation til bygning af fælles magasiner, hvori der indgår beskri-

velser af opbevaringsforholdene, så det nyt magasin kan danne en optimal ramme omkring 

langtidsbevaring af biblioteks samlinger. 

 

Aktiv bevaring 

Aktiv bevaring har til formål at stabilisere eller genskabe genstande samt ompakning af gen-

stande i syrefri materialer. 
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Handlingsplanen for fysisk bevaring indeholdt i alt fire projekter: 

 Omemballering af Gyldendals billedarkiv (planlagt afsluttet 2012) 

 Konservering af nodeværket Aladdin, bd. 3 (planlagt afsluttet 2012) 

 Konservering i forbindelse med digitalisering af nationallitteraturen indtil år 1700, jf. 

2.2.3 nedenfor (fortsættes efter 2012) 

 Konservering i forbindelse med den forestående digitalisering af Det Kongelige Biblio-

teks inkunabelsamling (ca. 4.600 værker) 

 

Såvel omemballeringen af Gyldendals billedarkiv som konserveringen af nodeværket Aladdin 

blev planmæssigt afsluttet i 2012. De to øvrige projekter knytter sig, som det fremgår, til biblio-

tekets digitaliseringsindsats. Værker, der skal digitaliseres, bliver forinden tilstandsvurderet 

samt emballeret og konserveret efter behov med henblik på at forebygge skader under skan-

ningsprocessen. Succeskriteriet er således, at konserveringsindsatsen holder trit med den plan-

lagte fremdrift i det samlede digitaliseringsprojekt. Dette har været tilfældet i 2012. 

 

Øvrige mindre aktiviteter i handlingsplanen blev også gennemført.  

 

Målet er opfyldt. 

 

Digital bevaring 

Bevaringen af den digitale del af kulturarven rummer store udfordringer og kræver en robust og 

skalerbar digital infrastruktur, der sikrer, at det digitale materiale kan lagres, bevares og tilgæn-

geliggøres i generationer fremover.  

 

Bibliotekets 2012-målsætninger/succeskriterier i relation til digital bevaring har dels været 

knyttet til etableringen af Det Nationale Bitmagasin, dels til sikringen af de digitale samlinger 

gennem lagring af flere kopier. 

 

Det Kongelige Bibliotek udvikler i fællesskab med Statsbiblioteket og Statens Arkiver software 

til bitbevaring - Det Nationale Bitmagasin. Bitbevaring består i at sikre, at værdier og rækkeføl-

ge af bits for digitalt materiale forbliver uændret, og informationer derved ikke går tabt. Den 

vigtigste målsætning for 2012 var at gå i pilotdrift med systemet. 

Denne målsætning blev opfyldt. Det Kongelige Bibliotek har siden sommeren 2012 kørt pilot-

drift på den fællesudviklede software i den konfiguration, som biblioteket forventer at anvende 

i drift.  Status ved udgangen af 2012 var, at der fortsat blev fundet mindre fejl under testen, 

men at disse kunne rettes, så softwaren kan være klar til at gå i drift med de simpleste datasam-

linger i 2. kvartal 2013.  

Som led i Det Kongelige Biblioteks politik for sikring og bevaring af digitale samlinger lagres 

flere kopier af hver samling. I forbindelse med etableringen af disse kopier ønskes størst mulig 

spredning med hensyn til valg af geografiske lokaliteter, tekniske platforme samt host-organi-

sationer.   
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Målsætningerne/succeskriterierne for 2012 var 

 markant at øge andelen af data, som er sikret i bibliotekets eksisterende løsning med 2 

kopier 

 udvikle den tekniske platform for en ny løsning med 3 kopier med forbedret geografisk 

og teknologisk spredning. 

 

I 2012 lykkedes det at øge andelen af bibliotekets data, som er sikret i den nuværende 2-kopi-

løsning (E-magasinet) fra 26% til 56%. Samtidig blev der etableret den fornødne tekniske 

platform, der gør det muligt at indfri målsætningen om en løsning med 3 uafhængige kopier af 

de digitale samlinger til langtidsbevaring med mere end 300 km afstand.  

 

Målet er opfyldt. 

    

2.2.5. Nationalbiblioteket (II)  

Det Kongelige Bibliotek skal give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige adgang til 

samlingerne til forskning, studier og oplevelser. I rammeaftaleperioden sker dette bl.a. gennem 

en betydelig digitaliseringsaktivitet, der i 2012 er blevet forøget og koncentreret om retrodigita-

lisering af værker i bibliotekets samlinger med henblik på at formidle dem på internettet.  

 

Bruttoudgifterne til Nationalbibliotekets formidlingsservice var 33,7 mio. kr. i 2012. 

 

Målsætningerne/succeskriterierne for 2012 har været knyttet til de tre store digitaliseringspro-

jekter, som biblioteket gennemfører i disse år. 

 

Digitalisering af nationallitteraturen ind til år 1700 

I samarbejde med firmaet ProQuest gennemfører biblioteket frem til 2014 en total kvalitetsdigi-

talisering af nationallitteraturen ind til år 1700. 

 

Målsætningerne/succeskriterierne for 2012 var 

 færdiggørelse af fase I, dvs. litteraturen ind til år 1600 

 igangsættelse af fase II, dvs. litteraturen fra 1601 til 1700, med digitalisering af mindst 

600.000 sider 

 

Målsætningerne blev opfyldt. Fase I afsluttedes i 2012 og omfattede 2.600 værker på i alt 

560.000 sider. Fase II blev påbegyndt, og der blev digitaliseret 750.000 sider svarende til 

mindst 3.900 værker. I 2013 planlægges med digitalisering af mindst 1 million sider. Projektet 

forventes afsluttet i 2014, hvorefter Det Kongelige Biblioteks udenlandske inkunabler, dvs. 

bøger trykt i perioden 1454 - 1500 vil blive digitaliseret, i alt ca. 4.600 enheder.  

 

Digitalisering-on-Demand  

For perioden 1701-1900 er mængden af litteratur mange gange større. Derfor har biblioteket 

foreløbigt valgt en anden strategi for disse to århundreder, nemlig Digitalisering-on-Demand af 

læsesalsklausuleret materiale, således at biblioteket digitaliserer, hvad der er efterspurgt.  
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Projektet, der er finansieret af rammeaftalemidler, havde følgende målsætninger/succeskriterier 

for 2012: 

 færdiggørelse af den tekniske platform for servicen 

 digitalisering af 500 værker 

 

Disse målsætninger blev opfyldt. Servicen har kørt i en beta-version i efteråret 2012 og gik i 

drift 2013. Der blev digitaliseret 1.200 værker på i alt godt 200.000 sider. 

 

Danmark set fra luften – før Google 

I 2010 fik Det Kongelige Bibliotek i alt 4,5 mio. kr. fra de såkaldte UMTS-midler til en ny 

national portal for luftfotografier. Bevillingen har dækket udviklingen af it-platform og applika-

tion samt retrodigitaliseringen og indlægning af eksisterende metadata til de ca. 230-240.000 

luftfotografier, der findes for Fyn og omliggende øer.  

 

Målsætningerne/succeskriterierne for 2012 var 

 at applikationen blev færdigudviklet og åbnet, og 

 at mindst 50.000 billeder var gjort tilgængelige på portalen 

 

Målsætningerne for året blev opfyldt. Portalen åbnede i september 2012 under navnet Danmark 

set fra luften – før Google ved en præsentation i Historiens Hus i Odense. Ved årsskiftet var der 

offentliggjort omkring 70.000 billeder. 

 

Portalen har fra begyndelsen været en stor succes hos brugerne, der gennem portalens såkaldte 

”crowdsourcing”-faciliteter kan bidrage med metadata og andre oplysninger om de enkelte 

billeder og således aktivt være med til at berige denne del af kulturarven. Fra september og året 

ud har brugerne placeret i alt 41.000 ud af 70.000 billeder geografisk korrekt.  

 

Sammenfattende er alle målsætninger/succeskriterier i relation til målet om, at Nationalbiblio-

teket skal give nutidens og fremtidens borgere den bedst mulige adgang til samlingerne til 

forskning, studier og oplevelser nået i 2012. Målet er derfor opfyldt.  

 

2.2.6. Nationalbiblioteket (III) 

Ifølge rammeaftalen skal Nationalbiblioteket understøtte dansk og international forskning ved 

at skabe og videreudvikle forskningsbaserede rammer og infrastruktur.  

 

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, 

navnlig digitalisering af nationallitteraturen frem til år 1700 samt Digitalisering-on-Demand. 

Målopfyldelsen i relation til disse projekter fremgår af afsnit 2.2.3 ovenfor.  

 

Herudover repræsenterer udviklingen af bibliotekets site tidsskrift.dk med danske fagtidsskrifter 

et væsentligt bidrag i 2012. Målsætningerne/succeskriterierne i 2012 var, 
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 at tidsskrift.dk skulle omlægges med henblik på at øge tilgængelighed og brugervenlig-

hed, 

 at antallet af tilgængelige tidsskrifter skulle øges, og 

 at brugen af sitet som følge heraf skulle stige markant. 

 

Disse målsætninger blev nået. Sitet blev omlagt og udbygget med flere tidsskrifter dels gennem 

egendigitalisering, dels gennem et samarbejde med Københavns Universitet om oplægning af 

nogle af universitetets tidsskrifter. Resultatet er, at udlånstallet fra sitet er mere end femdoblet i 

2012, hvor der var næsten 600.000 downloads fra sitet. 

 

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

international forskning udmøntes navnlig gennem medlemskabet af The European Library 

(TEL).  

 

TEL har til formål at styrke europæisk forskningsinfrastruktur og understøtte international 

forskning. Der er tale om en internetportal, som giver gratis adgang til katalogdata og til digita-

liserede samlinger i 48 europæiske nationalbiblioteker. Fra 2012 er portalen blevet udvidet til 

også at omfatte store europæiske universitetsbiblioteker. TEL ejes, finansieres og drives af 

nationalbibliotekerne via medlemsskab.  

  

Målsætningerne/succeskriterierne for 2012 har været 

 at alle nye katalogposter i Det Kongelige Biblioteks bibliotekssystem REX også var til-

gængelige i TEL og 

 at Det Kongelige Bibliotek aktivt skulle medvirke til at videreudvikle og styrke TEL 

organisatorisk. 
 

Målsætningerne blev opfyldt. For så vidt angår bibliografiske poster, er alle nye poster i REX 

også tilgængelige i TEL. Med hensyn til den organisatoriske udvikling af TEL har Det Konge-

lige Bibliotek gennem sit formandskab og deltagelse i to arbejdsgrupper medvirket til, at TEL 

lancerede et nyt og mere brugervenligt webdesign i 2012 og bidraget til en ny strategi for 2013-

2015, der bl.a. sikrer, at samarbejdet udvides til også at omfatte store europæiske universitets-

biblioteker. 

 

Det er på den baggrund bibliotekets vurdering, at målet om at Nationalbiblioteket skal under-

støtte dansk og international forskning ved at skabe og videreudvikle forskningsbaserede ram-

mer og infrastruktur, blev opfyldt i 2012. 

 

2.2.7. Nationalbiblioteket (IV) 

Ifølge rammeaftalen skal biblioteket fastholde positionen som central kulturinstitution ved at 

formidle viden og oplevelser med udgangspunkt i samlingerne. 

 

Mindst 50 kulturarrangementer om året (koncerter, foredrag og udstillinger) er fastsat som en af 

indikatorerne for opfyldelsen af målet. Herudover var det i 2012 en særskilt målsætning/et 

succeskriterium, at der blev etableret en permanent udstilling i Det Kongelige Biblioteks Mon-
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tanasal med skatte fra bibliotekets samlinger. Formålet har været at sikre adgang for almindeli-

ge kulturbrugere til at erhverve viden og få oplevelser med udgangspunkt i udvalgte værker, 

som ellers kun er tilgængelige for forskerne. Et delmål i den forbindelse var at øge besøgstallet 

i Montanasalen ved at give gratis adgang. 

 

Der er i 2012 afholdt 73 kulturarrangementer fordelt med 33 koncerter og 40 foredrag og ar-

rangementer. Hertil kommer 7 hovedudstillinger og 15 aktualitetsudstillinger. 

 

Udstillingen Skatte i Det Kongelige Bibliotek åbnede i maj under overværelse af H.K.H. Prins 

Henrik. Udstillingen bygger på et udstillingskoncept udarbejdet i samarbejde med den russiske 

avantgardekunstner Andrey Bartenev. Besøgstallet i Montanasalen er steget fra ca. 35.000 

besøgende i 2011 til godt 77.000 besøgende i 2012. 

 

På baggrund af disse resultater er det bibliotekets vurdering, at biblioteket i 2012 har opfyldt 

målet om at fastholde sin position som central kulturinstitution ved at formidle viden og ople-

velser med udgangspunkt i samlingerne.  

 

2.2.8. Det Kongelige Biblioteks forskning (I) 

Forskningen skal udspringe af at understøtte og styrke Nationalbibliotekets indsamling, beva-

ring og formidling. 

 

Ved indgangen til 2012 gik forskningen ind i en ny planperiode omfattende årene 2012 – 2015. 

I denne 4 års periode er der planlagt 104 forskningsprojekter, som alle understøtter National-

bibliotekets indsamling, bevaring og formidling. 

 

I 2012 afsluttedes udarbejdelsen af kildeudgaven over Werner Bests korrespondance med 

Auswärtiges Amt og andre tyske akter vedrørende besættelsen af Danmark 1942-1945 med en 

samlet udgivelse i 10 bind af dette både nationalt og internationalt væsentlige kildemateriale. 

 

I juni 2010 udgav Det Kongelige Bibliotek ved professor, dr. phil. John Bergsagel den tidligst 

nedskrevne musik i Danmark de såkaldte Knud Lavard-messer fra 1170-71 efter det unikke 

manuskript i Kiels Universitetsbibliotek med signaturen MS S.H. 8 A.8o i anledning af Dron-

nings Margrethe II’s 70-års fødselsdag. Manuskriptet antages at være affattet kort efter år 1200, 

altså godt 30 år efter, at liturgien var blevet fremført.  I dagene 18.-20. oktober 2012 afholdtes i 

Kulturarvssalen på Det Kongelige Bibliotek et internationalt, videnskabelig symposium med 

titlen Of Chronicles and Kings til opfølgning og perspektiv på denne udgivelse.  

 

Som led i kompetencesikringen blev der i 2012 oprettet et ph.d.-stipendium i specialet dansk 

kartografi. Kulturministeriets Forskningsudvalg har givet støtte til dette stipendium. Med støtte 

fra Statens Center for kompetenceudvikling deltog 6 af bibliotekets forskere i 2012 sammen 

med andre specialister i et internationalt kursus i digital bevaring.  
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Forskningens samlede omfang og karakter fremgår af forskningsårsberetningen. Det er biblio-

tekets opfattelse, at målet om at forskningen skal udspringe af, understøtte og styrke National-

bibliotekets indsamling, bevaring og formidling, er opfyldt i 2012. 

 

2.2.9. Det Kongelige Biblioteks forskning (II) 

Forskningen skal udføres efter højeste kvalitetsnormer for forskning og med tætte relationer til 

andre forskningsmiljøer på universiteter og i kulturarvsinstitutioner.  

 

Bibliotekets forskningsproduktion er underlagt peer review. I 2012 er der publiceret i alt 27 

artikler i peer-reviewed tidsskrifter, hvoraf en del er publiceret i det videnskabelige tidsskrift 

Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger, og der er afgivet 39 konferencebi-

drag i faglige netværk.  

 

Forskerne på Det Kongelige Bibliotek er spredt geografisk, fagligt og med hensyn til afdelings-

placering. De fleste af forskerne må og skal derfor rette opmærksomheden udad, når der skal 

etableres faglige sammenhænge, og det gøres uden undtagelse. Adskillige deltager i etablerede 

faglige netværk, og alle tilskyndes dertil. For hvert år ses flere og flere relationer mellem bibli-

otekets forskere og forskellige indenlandske og udenlandske forskernetværk. I 2012 har biblio-

tekets forskere deltaget i 19 nationale og internationale forskernetværk. 

 

Det årlige Bogseminar og et fagligt seminar for nordiske musiketnologer blev gennemført med 

deltagelse af forskere og andre specialister fra hele Norden.  

 

På den baggrund er det bibliotekets opfattelse, at målet om, at forskningen udføres efter højeste 

kvalitetsnormer og med tætte relationer til andre forskningsmiljøer på universiteter og i kultur-

arvsinstitutioner, er opfyldt i 2012. 

  

2.2.10. Dansk Folkemindesamling (I)  

Dansk Folkemindesamling varetager ifølge rammeaftalen fortsat relevant indsamling af og 

forskning inden for ikke-materiel kultur. 

 

Inden for rammeaftalen finansieres to projekter i forbindelse med det særlige indsatsområde tro 

og magi. Et tredje projekt finansieres af Kulturministeriets forskningspulje. Det ene projekt, 

Moderne hekse i Danmark, er afsluttet i 2012, mens de øvrige to projekter, hhv. Kloge folk og 

Overnaturlige hændelser, afvikles planmæssigt.  

 

Specifikt var det målsætningen/succeskriteriet i 2012, at der skulle publiceres en videnskabelig 

afhandling og en populærvidenskabelig artikel.  

 

I forbindelse med projektet Moderne hekse i Danmark er der publiceret en videnskabelig af-

handling og en populærvidenskabelig artikel, mens endnu en afhandling er under trykning. 

Herudover er der afholdt flere foredrag og afgivet interviews til aviser og tidsskrifter.  
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På den baggrund er det bibliotekets vurdering, at målet om, at Dansk Folkemindesamling fort-

sat skal varetage relevant indsamling af og forskning inden for ikke materiel kultur, er opfyldt i 

2012. 

 

2.2.11. Dansk Folkemindesamling (II)  

Dansk Folkemindesamling skal ifølge rammeaftalen medvirke til en vellykket implementering 

af UNESCO’s konvention vedr. den immaterielle kulturarv i Danmark. 

 

Målsætningerne/succeskriterierne i 2012 var 

 at Kulturministeriet i juli 2012 skulle modtage et udkast til en rapport med eksempler 

på, hvad Dansk Folkemindesamling gør i forhold til at bevare og dokumentere den im-

materielle kulturarv i Danmark.  

 at Dansk Folkemindesamling skulle aflevere udkast til den registrant, der skal anmeldes 

til UNESCO. Registranten skulle indeholde oplysninger om, hvordan Danmark håndte-

rer bevaringen af den immaterielle kulturarv.  

 

Såvel rapport som udkast til registrant er afleveret til ministeriet og videresendt til UNESCO. 

Det er på den baggrund bibliotekets opfattelse, at målene for 2012 er opfyldt. 

 

2.2.12. Universitetsbiblioteket (I)  

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

kumentationsmateriale til brug for undervisning og forskning. 

 

Serviceproduktion 

Universitetsbibliotekets serviceproduktion i form af levering af indformations- og dokumenta-

tionsmateriale belyses gennem følgende centrale målsætninger/succeskriterier: 

 Det samlede udlån af trykte materialer forventes at falde 5% i forhold til 2011 (2011: 

0,56 mio. udlån) 

 Den samlede benyttelse af digitale materialer forventes at stige med 5% i forhold til 

2011 (2011: 8,34 mio. benyttelsesenheder, heraf 0,23 mio. e-bøger og 3,86 e-tidsskrif-

ter) 

 Besvarede personlige henvendelser forventes at stige med 5% i forhold til 2011 (2011: 

150.000 henvendelser). 

 

Udlånet af trykte materialer faldt kun med godt 3% og altså ikke helt så meget som forventet. 

Derimod steg benyttelsen af de digitale materialer med knap 11% til i alt 9,24 mio. udlån, heraf 

0,38 mio. e-bøger og 4,23 mio. e-tidsskrifter. Også succeskriteriet for besvarede personlige 

henvendelser blev opfyldt, idet de steg med godt 17% til 176.000 henvendelser. 

 

E-bogssatsningen 

I 2012 blev det besluttet, at man på det natur- og sundhedsvidenskabelige område skulle overgå 

til, at systematiske indkøb kun skulle ske i form af e-bøger, mens trykte bøger alene skulle ind-



 -29- 

købes efter lånerønske. Målsætningen/succeskriteriet var, at der blev etableret modeller og for-

retningsgange til understøttelse af den nye politik for anskaffelser. 

 

Denne målsætning blev nået. I begyndelsen arbejdede man med to modeller for e-bogsanskaf-

felser: 1) køb af pakker af e-bøger fra vigtige forlag på det faglige område, dvs. Elsevier og 

Springer samt aggregatorer som e-Brary og 2) køb af e-bøger, som lånerne selv udpegede 

gennem aktivering af katalogposter i Rex til e-bogen. Senere på året blev disse to former sup-

pleret med en tredje evidensbaserede anskaffelsesform, hvor biblioteket køber de e-bøger, som 

lånerne faktisk har brugt. 

 

Benyttelsen af e-bøger følges løbende. Mod forventning viser det sig, at lånerne fra humaniora 

og samfundsvidenskab benytter visse forlags ebøger mere end lånerne fra natur- og sundheds-

videnskab. Denne udvikling tyder på, at overgangen til e-bøgerne inden for humaniora og 

samfundsvidenskab vil forløbe hurtigere end hidtil antaget.  

 

Omlægning af kontaktfladen for lånerhenvendelser 

Med henblik på at forbedre servicen i forbindelse med lånerhenvendelser blev det besluttet, at 

kanalerne for mail- og telefonkontakt til biblioteket skulle forenkles med henblik på en hurtige-

re og bedre besvarelse.  

 

Målsætningen/succeskriteriet var, at kontaktsystemet blev omlagt inden årets udgang, så alle 

henvendelser besvares efter fælles retningslinjer og fastlagte servicemål. Denne målsætning 

blev nået. 

 

Samlet er det bibliotekets vurdering, at målet om, at Universitetsbiblioteket skal bidrage væ-

sentligt til at opfylde behovet for informations- og dokumentationsmateriale til brug for under-

visning og forskning, stort set blev opfyldt i 2012. 

 

2.2.13. Universitetsbiblioteket (II)  

Universitetsbiblioteket skal i henhold til rammeaftalen fortsat forbedre udviklingen af forsk-

nings- og studiemiljøet på Københavns Universitet. 

 

Serviceproduktion 

Universitetsbibliotekets serviceproduktion i relation til forsknings- og studiemiljøet på Køben-

havns Universitet belyses gennem følgende centrale målsætninger/succeskriterier: 

 Besøgstallet for universitetsbibliotekets betjeningssteder skal fastholdes på samme ni-

veau som i 2011 (2011: 1,15 mio.). Besøgstallet måles som besøgende på de tre fakul-

tetsbiblioteker samt på universitetsbibliotekets læsesale i Diamanten. 

 Antallet af deltagere i brugerundervisningen på KUBIS-bibliotekerne skal stige med 5% 

i forhold til 2011 (2011: 9.400 deltagere). 
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Begge målsætninger blev opfyldt. Besøgstallet på betjeningsstederne var med 1,16 mio. besø-

gende i 2012 stort set uændret i forhold til året før, mens antallet af deltagere i brugerundervis-

ningen steg med godt 7% i forhold til 2011 til 10.100 deltagere.  

 

Nye læsepladser 

Som led i rammeaftalen var målsætningen/succeskriteriet, at det fysiske læringsmiljø i Diaman-

ten skulle færdigudbygges i 2012. Dette mål blev nået, og de nye læsepladser i Læsesal øst blev 

taget i brug i løbet af året.  

 

Herudover er Slotsholmens udlåns- og servicefaciliteter samlet i Diamantinformationen, hvilket 

forenkler lånernes brug af biblioteket. Endelig bør det nævnes, at det i 2012 lykkedes stort set 

at fastholde åbningstiderne på betjeningsstederne. Dette er forhold, som alle bidrager til at 

styrke forsknings- og studiemiljøet på Københavns Universitet. 

 

Brugerundersøgelse  

Universitetsbiblioteket gennemførte en brugerundersøgelse i 2012, som bl.a. skulle indgå i 

grundlaget for en international ekspertevaulering senere på året samt i beslutningsgrundlaget 

for en videreførelse af KUBIS-samarbejdet.  

 

Målsætningen/succeskriteriet for evalueringen var overordnet, at mindst 80% skulle udtrykke 

tilfredshed med universitetsbiblioteksservicen. Denne målsætning blev mere end indfriet, idet 

96% gav vurderingen God eller Meget god. For så vidt angår kategorien Meget god, havde 

16% afgivet denne vurdering i den tilsvarende evalueringen i 2010. I 2012 var det 38%, der 

havde denne vurdering af biblioteket.  

 

Det Kongelige Bibliotek betragter dette som et meget tilfredsstillende resultat. Undersøgelsen 

godtgør efter bibliotekets vurdering, at der er en effektiv organisatorisk ramme om biblioteks-

funktionen ved Københavns Universitet, og at biblioteket har medvirket til at profilere KUBIS 

som en vigtig serviceleverandør på informationsområdet.  

 

Sammenfattende er det bibliotekets opfattelse at målet om, at Universitetsbiblioteket fortsat 

skal forbedre udviklingen af forsknings- og studiemiljøet på Københavns Universitet, blev 

opfyldt i 2012. 

 

2.2.14. Universitetsbiblioteket (III)  

Universitetsbiblioteket skal i henhold til rammeaftalen bidrage til at udvikle KUBIS som en ef-

fektiv organisatorisk ramme om biblioteksfunktionen ved Københavns Universitet og profilere 

KUBIS som en vigtig serviceleverandør på informationsområdet.  

 

Som omtalt i tidligere årsrapporter etablerede Københavns Universitet og Det Kongelige Bibli-

otek i 2007 en samarbejdsorganisation, KUBIS, der skal varetage den samlede biblioteksbetje-

ning af Københavns Universitet. Formålet med etableringen er dels at skabe hensigtsmæssige 
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organisatoriske rammer om den biblioteksmæssige udvikling, dels at sikre den optimale udnyt-

telse af de ressourcer, der samlet anvendes af universitetet og Det Kongelige Bibliotek både i 

forhold til universitetets forskere, undervisere og studerende og i forhold til begge institutioners 

generelle forpligtelser som del af det samvirkende biblioteksvæsen. 

 

Målsætningerne/succeskriterierne for 2012 var,  

 at der som opfølgning på den internationale evaluering af KUBIS fra 2008 skulle gen-

nemføres en tilsvarende international evaluering med et positivt resultat, og  

 at KUBIS-samarbejdet skulle videreføres på basis af en ny KUBIS-aftale til afløsning af 

den hidtidige samarbejdsaftale, der udløb i 2012. 

 

International evaluering 2012 

I maj blev der gennemført en international evaluering af KUBIS services. Evalueringspanelet 

bestod af universitetsbibliotekarer  fra førende universitetsbiblioteker i Europa samt den tidlige-

re chef for Haas Business Library i Berkeley, San Francisco. Af disse 6 deltog de 5 i en tilsva-

rende undersøgelse ved begyndelsen af KUBIS1-perioden.  

 

Udgangspunktet for panelets arbejde var en selvevalueringsrapport udarbejdet af universitets-

biblioteket. Under et 3 dage langt besøg i København drøftede panelet denne rapport med bi-

blioteksledelsen og udbad sig en række supplerende oplysninger. Endvidere besøgte panelet 3 

af fakultetsbibliotekerne og havde særskilte møder med repræsentanter for medarbejdere, for-

skere og studerende. 

 

Evalueringen var gennemgående positiv. Den generelle konklusion lød således: 

 
”Our observations indicate that CULIS’ goals of innovation, quality, and user-focus have 

been met. The CULIS organization has been the driving force behind the numerous service 

improvements since 2008.  The organization has moved services from highly traditional to 

innovative and user-focused across a very complex structure involving both the UoC and 

the Royal Library.  Service standards have improved and have been harmonized in most 

faculty and departmental libraries which has resulted in a more rational user environment. 

Our conversations with users indicated a very high satisfaction with library services, study 

environments, and the staff in general. A number of problems, identified in the 2012 Self-

Evaluation, remain to be solved in the short and long-terms, but we are confident that regu-

lar progress will be made on these as resources are available…It is an excellent organiza-

tional structure for future cooperation inside and outside the university to tackle issues, 

such as negotiating with vendors, developing discovery and delivery systems, improving e-

book platforms and other digital quality issues, assisting faculty and other users with copy-

right problems, and delivering research services.” 

 

KUBIS-2 aftalen 

Gældende KUBIS-aftale mellem universitetet og Det Kongelige Bibliotek udløb ved udgangen 

af 2012. De to institutioner nedsatte primo 2012 en arbejdsgruppe, som i første halvdel af 2012 

skulle udarbejde et antal modeller for en videreførelse af bibliotekssamarbejdet mellem de to 
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institutioner.  Udfaldet blev, at der opnåedes enighed om at videreføre det samarbejde, som var 

etableret gennem KUBIS-1 aftalen, og om at samarbejdet gennem KUBIS-2 aftalen skulle gøres 

permanent. Ordningen indebærer, at der er fælles biblioteksfaglig ledelse af al biblioteksbetje-

ning af Københavns Universitet i universitetsbibliotekarens person, og at den personalemæssi-

ge ledelse fortsat er delt, idet den for Det Kongelige Biblioteks del af virksomheden påhviler 

universitetsbibliotekaren, og for Københavns Universitets områder påhviler dekanerne, eller 

hvem disse måtte have delegeret den til. 

 

I december underskrev rektor for Københavns Universitet og direktøren for Det Kongelige 

Bibliotek den nye KUBIS-2 aftale. Med samarbejdet ønsker Københavns Universitet og Det 

Kongelige Bibliotek/Københavns Universitetsbibliotek i fællesskab bl.a. at fokusere på 

 

 elektroniske videnressourcer og avancerede systemer til søgning og levering af viden-

ressourcer; 

 vejlednings- og betjeningsfunktioner på brugernes betingelser, indlejrede i de fysiske og 

elektroniske miljøer, hvor brugerne bevæger sig; 

 dynamisk udvikling af bibliotekerne som studie- og læringsmiljøer og videncentre i 

samklang med universitetets samlede satsning på dette område; 

 effektiv udnyttelse af biblioteksressourcer gennem højt koordineret materialevalg (bø-

ger, tidsskrifter m.v.) og materialeforvaltning; 

 konsolidering og maksimal IT-basering af back-office processer, herunder samarbejde 

på nationalt plan, hvor det er hensigtsmæssigt (f.eks. licensforvaltning); 

 etablering af et fagligt netværk imellem alle biblioteksmedarbejdere, der betjener KU, 

og fremme af fælles kompetenceudvikling samt videndeling; 

 koordinering med KU-forvaltningsenheder, der varetager beslægtede funktioner, 

 eventuelt - og efter særlig aftale med vedkommende dekan - andre funktioner, der går 

ud over den traditionelle afgrænsning af biblioteksvirksomhed, men som ligger i natur-

lig forlængelse af denne. 

 

KUBIS skal således konsekvent understøtte en forandrings- og innovationsproces på biblio-

teksområdet, om end denne udvikling vil foregå i forskellig hastighed på de forskellige faglige 

områder. Det nu permanentgjorte KUBIS-samarbejde skal iværksættes med virkning fra 2013. 

 

Samlet er det Det Kongelige Bibliotek s vurdering, at målet om, at universitetsbiblioteket skal 

bidrage til at udvikle KUBIS som en effektiv organisatorisk ramme om biblioteketsfunktionen 

ved Københavns Universitet og profilere KUBIS som en vigtig serviceleverandør på informati-

onsområdet, er opfyldt.  
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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 2012 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 

 

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 4) 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 7viser resultatopgørelsen for Det Kongelige Bibliotek i 2012 sammenholdt 

med 2011. Endvidere vises budgettet for 2013, der svarer til institutionens grundbudget.  

 

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

budgettering og budget- og regnskabsopfølgning i 2012, jf. Finansministeriets cirkulære om 

budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. I den forbindelse udarbejdede biblioteket et 

grundbudget, som udviste et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til bevillingen. 

 

Som det fremgår af tabellen, har biblioteket i 2012 haft et merforbrug i forhold til bevilling og 

indtægter på 1,6 mio. kr. I forhold til det forventede mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i grundbud-

gettet er der altså tale om en afvigelse på i alt 2,5 mio. kr. Afvigelsen skal ses i sammenhæng 

med tre bygningsdriftsprojekter, som biblioteket havde indbudgetteret til afskrivning og for-

rentning over en årrække, men som efter de kriterier, Rigsrevisionen lagde til grund ved sit 

revisionsbesøg i 2012, skulle driftsføres i udgiftsåret.  
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Tabel 7: Resultatopgørelse 

Mio. kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 

note: 2011 2012 2013 

  Ordinære driftsindtægter    

  Indtægtsført bevilling    

  Bevilling -339,3 -340,9 -336,2 

  Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -7,3 -6,8 -6,9 

  Reserveret af indeværende års bevillinger 6,8 1,4 6,6 

  Indtægtsført bevilling i alt -339,8 -346,4 -336,4 

      

  Salg af varer og tjenesteydelser -24,7 -25,6 -25,0 

  Tilskud til egen drift -23,3 -7,8 -8,0 

  Gebyrer 0,0 0,0 0,0 

  Ordinære driftsindtægter i alt -387,8 -379,8 -369,4 

      

  Ordinære driftsomkostninger    

  Ændring i lagre 0,0 0,0 0,0 

  Forbrugsomkostninger    

  Husleje 4,7 2,7 3,0 

  Forbrugsomkostninger i alt 4,7 2,7 3,0 

  Personaleomkostninger    

  Lønninger 160,4 164,1 158,8 

  Andre personaleomkostninger 2,2 -2,6 -2,5 

  Pension 24,1 24,2 23,4 

  Lønrefusion -9,7 -9,8 -9,5 

  Personaleomkostninger i alt 177,1 175,8 170,2 

      

  Af- og nedskrivninger 26,2 27,1 26,5 

  Andre ordinære driftsomkostninger 159,1 142,4 141,5 

  Ordinære driftsomkostninger i alt 367,0 347,9 341,2 

      

  Resultat af ordinær drift -20,8 -31,8 -28,3 

      

  Andre driftsposter    

  Andre driftsindtægter -17,6 -8,7 -11,3 

  Andre driftsomkostninger 6,8 6,2 5,6 

  Resultat før finansielle poster -31,6 -34,3 -34,0 

      

  Finansielle poster    

  Finansielle indtægter -0,1 0,0 0,0 

  Finansielle omkostninger 36,4 35,9 35,0 

  Resultat før ekstraordinære poster 4,6 1,6 1,0 

      

  Ekstraordinære poster    

  Ekstraordinære indtægter 0,0 0,0 0,0 

  Ekstraordinære omkostninger 0,0 0,0 0,0 

  Årets resultat 4,6 1,6 1,0 

 

Sammenligner man 2012 med 2011, er især posterne Tilskud til egen drift og Andre ordinære 

driftsomkostninger faldet i forhold til 2011. Dette skyldes en ekstraordinær stor tilskudsfinan-

sieret anskaffelse i 2011, som påvirkede såvel indtægts- som udgiftssiden i bibliotekets del-

regnskab for andre tilskudsfinansierede aktiviteter. I 2012 er tilskudsaktiviteterne på niveau 

med årene forud for 2011.  
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For så vidt angår de samlede personaleomkostninger, er de faldet en smule i 2012, selv om det 

samlede årsværksforbrug har været uændret i forhold til 2011. Dette skyldes, at lønudgifter i 

2012 til personale, der blev afskediget i 2011, delvist er dækket ind via en hensættelse fra 2011, 

jf. posten Andre personaleomkostninger. Faldet i andre driftsindtægter fra 2011 til 2012 skyldes 

de ekstraordinært store tilskud til den tidligere omtalte anskaffelse i 2011. 

 

Nedenstående tabel 8 viser resultatdisponeringen.  

 

Tabel 8: Resultatdisponering 

Mio. kr., løbende priser Regnskab Regnskab Budget 

note: 2011 2012 2013 

  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 -4,6 -1,6 0,0 

 

Som det fremgår af tabellen, indgår merforbruget i det overførte overskud. 
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3.3. Balancen 

Tabel 9 viser Det Kongelige Biblioteks omkostningsbaserede balance. 

 
Tabel 9: Balancen 

   

 

  Aktiver Primo Ultimo Passiver Primo Ultimo 

note: 2012 2012 note: 2012 2012 

  Anlægsaktiver: 
    Egenkapital 

  

1 

Immaterielle anlægsaktiver 

  

  

Reguleret egenkapital (startkapital) 5,3 5,3 

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

  

Erhvervede koncessioner, patenter, 

licenser m.v. 
0,3 0,2   

Reserveret egenkapital 0,0 0,0 

  

Udviklingsprojekter under opførelse 

0,2 0,0   

Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 

  
Immaterielle anlægsaktiver i alt 

0,7 0,8   
Udbytte til staten 0,0 0,0 

2 Materielle anlægsaktiver 

  

  Overført overskud 2,5 0,9 

  Grunde, arealer og bygninger 
700,1 689,2   Egenkapital i alt 7,8 6,2 

  Infrastruktur 0,0 0,0   Hensatte forpligtelser 4,3 0,4 

  Transportmateriel 
0,1 0,1    

    Produktionsanlæg og maskiner 
0,4 0,2   Langfristede gældsposter 

    Inventar og IT-udstyr 
16,3 15,0   FF4 Langfristet gæld 718,8 714,6 

  

Igangværende arbejder for egen regning 

6,3 1,8   

FF6 Bygge og IT-kredit 0,0 0,0 

  Materielle anlægsaktiver i alt 723,2 706,4   Donationer 2,6 2,0 

  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 721,4 716,6 

  Anlægsaktiver i alt 729,2 712,5    

    Omsætningsaktiver: 

  

   

    Varebeholdning 
0,0 0,0   Kortfristede gældsposter   

  

Tilgodehavender 

23,3 22,2   

Leverandører af varer og tjeneste-

ydelser 

22,5 20,3 

  Værdipapirer 
0,1 0,0   Anden kortfristet gæld 4,0 5,1 

  Likvide beholdninger 

  

  Skyldige feriepenge 24,7 25,7 

  FF5 Uforrentet konto 
41,9 50,7   Reserveret bevilling 6,8 1,4 

  

FF7 Finansieringskonto 

8,7 3,5   

Igangværende arbejder for 

fremmed regning 

11,7 13,3 

  Andre likvider 
0,0 0,0   Periodeafgrænsningsposter 0,0 0,0 

  Likvide beholdninger i alt 50,6 54,2   Kortfristet gæld i alt 69,7 65,7 

  Omsætningsaktiver i alt 74,0 76,4   Gæld i alt 791,1 782,4 

  Aktiver i alt 803,2 789,0   Passiver i alt 803,2 789,0 

 

Det fremgår af tabellen, at bibliotekets samlede videreførelse forstået som reserveret bevilling 

og overført overskud er reduceret fra i alt 9,3 mio. kr. ultimo 2011 til 2,3 mio. kr. ultimo 2012 

fordelt med hhv. 1,4 mio. kr. på reserveret bevilling og 0,9 mio. kr. i overført overskud. Æn-

dringen i videreførslen behandles nedenfor i forbindelse med bevillingsregnskabet. 

 

Faldet i hensatte forpligtelser i 2012 i forhold til året før skyldes, at regnskabet for 2011 var 

ekstraordinært påvirket af hensættelser til løn og feriepenge til medarbejdere, der blev fritstillet 

i forbindelse med personalereduktionerne i 2011, jf. årsrapporten for 2011. 
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Faldet i materielle anlægsaktiver fra 2011 til 2012 skal ses i sammenhæng med afskrivningerne 

i resultatopgørelsen. 

 

3.4. Egenkapitalforklaring 

Nedenstående tabel 10 viser egenkapitalforklaringen. 

 
Tabel 10: Egenkapitalforklaring 

  Mio. kr., løbende priser     

note: 2011 2012 

  Egenkapital primo R-året 0,0 0,0 

  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 7,1 2,5 

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

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

  +Overført fra årets resultat -4,6 -1,6 

  - Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 

  - Udbytte til staten 0,0 0,0 

  Overført overskud ultimo 2,5 0,9 

  Egenkapital ultimo R-året 7,8 6,2 

 

Egenkapitalforklaringen afspejler årets resultat, hvor merforbuget på 1,6 mio. kr. har reduceret 

egenkapitalen til i alt 6,2 mio. kr. ved årets udgang. 

 

3.5. Opfølgning på likviditetsordningen 

Tabel 11 viser Det Kongelige Biblioteks udnyttelse af lånerammen pr. 31/12 2012. Biblioteket 

har en låneramme på 818,2 mio. kr. på finansloven. Denne er på intet tidspunkt blevet over-

skredet i regnskabsåret.  

 
Tabel 11: Udnyttelse af låneramme 

 Mio. kr., løbende priser 2012 

Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2012 705,2 

Låneramme pr. 31. december 2012 818,2 

Udnyttelsesgrad i procent 86,2% 

 

Øvrige likviditetsregler er ligeledes overholdt. 

 

3.6. Opfølgning på lønsumsloft 

Tabel 12 viser, at Det Kongelige Bibliotek har overholdt sit lønsumsloft på finansloven. 
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Tabel 12: Opfølgning på lønsumsloft [§ 21.31.13.] 

Mio. kr., løbende priser 2012 

Lønsumsloft FL 174,8 

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 174,8 

Lønforbrug under lønsumsloft 163,2 

Difference 11,6 

Akkumuleret opsparing ultimo 2011 69,5 

Akkumuleret opsparing ultimo 2012 81,1 

 

Det bemærkes, at lønforbruget under lønsumsloftet kun er en del af de samlede personaleom-

kostninger. Personaleomkostningerne i 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 13 viser bevillingsregnskabet for 2012. Tabellens budgettal afspejler de godkendte 

grundbudgetter – for 2013 dog med de tilpasninger, der følger af bevillingsafregningen for 

2012.  

 

Den samlede difference på årets resultat er på 2,5 mio. kr. set i relation til grundbudgettet, 

hvilket svarer til mindre end 1% af nettoudgiftsbudgettet. Dette resultat er dog sammensat af 

flere mindre afvigelser, herunder en afvigelse på udgiftsbudgettet. 

 

Den regnskabsmæssige afvigelse på 5,5 mio. kr. på udgifterne i forhold til budgettet skal ses i 

sammenhæng med de førnævnte tre bygningsprojekter, som ikke indgik i grundbudgettet, fordi 

biblioteket vurderede, at de skulle aktiveres, men som efter de kriterier, Rigsrevisionen lagde til 

grund ved sit revisionsbesøg i fjerde kvartal 2012, skulle driftsføres i udgiftsåret.  

 
Tabel 13: Bevillingsregnskab (§ 21.31.13) 

 

   

Mio. kr., løbende priser Regnskab 2011 Budget 2012 Regnskab 2012 Difference Budget 2013 

Nettoudgiftsbevilling -339,3 -340,3 -340,9 0,6 -336,2 

Nettoforbrug af reservation -0,5 -0,6 -5,5 4,9 -1,2 

Indtægter -65,7 -44,6 -42,1 -2,5 -44,4 

Indtægter i alt -405,5 -385,5 -388,5 3,0 -381,8 

Udgifter 410,2 384,6 390,1 -5,5 381,8 

Årets resultat 4,7 -0,9 1,6 -2,5 0,0 

 

Selv med de tre projekter er udgiftsafvigelsen dog beskeden, nemlig 1,4% i forhold til udgifts-

budgettet. 

 

Afvigelsen er imidlertid hovedforklaringen på, at den samlede videreførsel forstået som reser-

veret bevilling og overført overskud blev reduceret med i alt 7,1 mio. kr. (afrundet) fra 9,3 mio. 

kr. ultimo 2011 til 2,3 mio. kr. ultimo 2012, jf. tidligere.  
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4. 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 2011. 

 

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 Karoline Prien Kjeldsen 
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5. Bilag til årsrapporten 
Note 1: Immaterielle anlægsakti-

ver 
   Mio. kr. 
Færdiggjorte 

udviklings-

projekter 

Erhvervede 

koncessioner, 

patenter, li-

censer mv. 

I alt 

  

Primobeholdning 1,3 5,3 6,6 

Opskrivning 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 1.1.2012 (før afskr.) 1,3 5,3 6,6 

Tilgang 0,5 0,2 0,7 

Afgang 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2012 (før afskr.) 1,8 5,4 7,2 

Akk. afskrivninger 1,2 5,2 6,4 

Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Akk. af- og nedskrivninger 

31.12.2012 1,2 5,2 6,4 

Regnskabsmæssig værdi pr. 

31.12.2012 0,6 0,2 0,8 

Årets afskrivninger 0,1 0,2 0,4 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger 0,1 0,2 0,4 

Afskrivningsperiode/år 3 3   

      
Udviklings-

projekter 

under opførel-

se 

  

  

  Primosaldo pr. 1.1 2012 0,2 

  Tilgang 0,0 

  Nedskrivninger 0,0 

  Afgang 0,2 

  Kostpris pr. 31.12.2012 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 807,0 2,1 0,9 37,3 847,3 

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

Kostpris pr. 1.1.2012 (før afskr.) 807,0 2,1 0,9 37,3 847,3 

Tilgang 8,8 0,0 0,1 6,0 14,8 

Afgang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostpris pr. 31.12.2012 (før afskr.) 815,8 2,1 1,0 43,2 862,1 

Akk. afskrivninger 126,6 1,9 0,8 28,2 157,6 

Akk. nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Akk. af- og nedskrivninger 

31.12.2012 126,6 1,9 0,8 28,2 157,6 

Regnskabsmæssig værdi pr. 

31.12.2012 689,2 0,2 0,1 15,0 704,5 

Årets afskrivninger 19,7 0,2 0,1 7,2 27,2 

Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets af- og nedskrivninger 19,7 0,2 0,1 7,2 27,2 

Afskrivningsperiode/år 50/20/10 5 5 5/3   

        
I gang-

værende 

arbejder for 

egen regning 

    

  

    Primosaldo pr. 1.1. 2012 6,3 

    Tilgang 2,3 
    Nedskrivninger 0,0 

    Overført til færdige materielle 
anlægsaktiver 6,7 

    Kostpris pr. 31.12.2012 1,8 

    
 

 

Note 3: Hensatte forpligtelser 

 

De hensatte forpligtelser pr. ultimo på 0,4 mio. kr. er fordelt som følgende: 

 Sagsomk. igangv. voldgiftssager vedr. Diamanten   0,3 mio. kr.  

 Ikke udbetalte resultatlønsaftaler 2012  0,1 mio. kr.  
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Bilag 1: Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed 

    Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo 

Løbende priser, Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 

Kort og Billedafdelingen 0,0 0,2 0,2 0,3 

Fotografisk Atelier  0,2 0,4 0,6 0,7 

Digitaliseringsydelser 0,4 0,6 0,3 0,5 

Bevaringsafdelingen 0,3 0,8 0,8 1,0 

Administrationsafdelingen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Driftsafdelingen 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sikringsafdelingen 0,2 0,4 0,4 0,6 

IT-afdelingen 0,4 0,9 1,9 2,0 

Procesafdelingen 0,3 0,4 0,3 0,3 

 
Bilag 2: Tilskudsfinansierede aktiviteter 

      

Ordning Overført fra  

tidligere år 

Årets tilskud Årets udgifter Årets resultat Overskud til 

videreførsel 

Bevaring/digitalisering af bladtegninger -0,9 -0,6 1,0 0,5 -0,4 

DiamantEnsemblet -0,1 -0,6 0,5 -0,1 -0,1 

PID projektet 0,1 -0,5 0,4 -0,1 0,0 

Montansalen udstillingsdesign  0,0 -0,7 0,4 -0,3 -0,3 

John R. Johnsen Udstiling 0,0 -0,3 0,3 0,0 0,0 

Studenterklubben StudentsOnly! -0,2 -0,2 0,2 0,0 -0,2 

Adgang til viden for alle  0,0 -0,2 0,2 0,0 0,0 

Europeanna 1914-1918  -0,5 0,0 0,2 0,2 -0,3 

Fælles forskningsregisteringssystem 0,0 -1,1 0,2 -0,9 -0,9 

Digital Bevaring -0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Øvrige projeketer -1,1 -1,1 0,7 -0,4 -1,5 

I alt -2,8 -5,4 4,4 -1,0 -3,8 

      

      

Bilag 3: Tilskudsfinansieret forskning 

      

Ordning Overført fra  

tidligere år 

Årets tilskud Årets udgifter Årets resultat Overskud til 

videreførsel 

Dansk Center for Musikudgivelse  -0,6 -0,8 1,6 0,9 0,2 

Det 20. årh. kvindelige dannelsesroma 0,0 -0,6 0,6 0,0 0,0 

Udgivelse - Werner Best -0,1 -0,5 0,6 0,1 0,0 

Anna og Michael Anchers breve -0,1 -0,5 0,4 -0,1 -0,2 

IIPC WARC 0,2 -0,4 0,4 0,0 0,1 

Hartmann, udvalgte værker, serie III -0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 

Philip de Lange 0,0 -0,4 0,4 0,0 0,0 

Kloge Folk -0,1 -0,4 0,3 -0,2 -0,3 

Feminae Doctae 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 

Med hilsner fra Moskva 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 

Øvrige projekter -0,3 -2,0 1,8 -0,3 -0,6 

I alt -1,5 -5,6 6,9 1,3 -0,2 

 


