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Bevaring og kassasjon av arkivmaterialet etter Tater-/romaniutvalgets fase 2
(2013-2015)
Vi viser til henvendelse fra Tater-/romaniutvalget med søknad om å kassere noe av
arkivmaterialet etter Tater-/romaniutvalgets arkiv, jf brev 2.9.15. Det er hensyn til
personvernet som gjør at utvalget søker om å kassere deler av arkivet. Utvalget har
utarbeidet en oversikt over den elektroniske dokumentasjonen etter utvalgets arbeid
som er vedlagt søknaden.
Dokumentasjonen som søkes kassert er intervjuer som ble foretatt i forbindelse med
delprosjektet «Dagens situasjon. Levekår og livskvalitet blant tatere/romanifolk»
gjennomført av forsker Monica Five Aarset. Forskerne har garantert
intervjuobjektene full anonymisering. Behovet for anonymisering grunngis med at
opplysningene er hentet frem i et lite og gjennomsiktig miljø, med høy grad av
etnisk tilhørighet mellom intervjuobjektene. Det er vanskelig å anonymisere deler av
intervjuet, fordi det vil fremkomme av sammenhengen hvem intervjuobjektene er.
Utvalget opplyser at fra delprosjektet kan 27 av 39 intervjuer bevares gjennom
anonymisering, mens 12 av dem er av en slik karakter at full anonymisering vil
kreve at intervjuet slettes. Alle andre intervjuer gjennomført for utvalget i både fase
1 og 2, blant annet i forbindelse med barnevern og bosetting samt med en rekke
tidligere ansatte i "Misjonen" og representanter for offentlige myndigheter, kan
bevares gjennom anonymisering og/eller at de unntas offentlighet.
Bakgrunn:
Tater-/romaniutvalget ble satt til å håndtere svært sensitiv informasjon gitt
problemstillingene for utvalgets mandat. Håndteringen av informasjonen krevde
konsesjon fra Datatilsynet. Utvalget tok tidlig kontakt med Riksarkivet angående
arkivering, bevaring og kassasjon, jf brev 6.6.2012. I søknad 27.6.12 søkte utvalget
Riksarkivaren om forhåndsgodkjenning av kassasjon. Riksarkivaren kunne ikke gi
slik forhåndsgodkjenning, jf svarbrev 24.10.2012. Riksarkivet og Tater/romaniutvalget har i mellomtiden hatt flere møter, der spørsmålene om bevaring og
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kassasjon ble diskutert, jf 22.6.15 og 14.8.15. 22. juni deltok også Datatilsynet og
Kommunal og regionaldepartementet.
Riksarkivaren har forståelse for utvalgets utfordringer. Utvalget har presisert at det
går god for datamaterialet som bevares, og at det materialet som bevares, gir
fyllestgjørende bilde av forskningsfunnene. Utvalget har dessuten et eget
metodekapittel i sin NOU 2015:7, om datamaterialet og metode, jf Vedlegg 6
”Dagens situasjon. Levekår og livskvalitet blant tatere/romanifolk”.
Det fremgår av informasjonen Riksarkivaren har mottatt, at utvalgets arkiv i all
hovedsak blir bevart. Enkelte intervjuer eller deler av intervjuer som inneholder
svært sensitiv personinformasjon om dagens forhold, må anonymiseres. Utvalget har
nedfelt et betydelig arbeid med å anonymisere og skjerme informasjon, på en slik
måte at personvernet kan bli ivaretatt også ved fremtidig bruk av arkivet. En mindre
andel av intervjuene må kasseres i sin helhet, av hensyn til bindende avtaler inngått
med informantene for at Tater-/romaniutvalget skulle få intervjuet.
Riksarkivarens vedtak:
Med hjemmel i lov av 4.12.1992 nr. 126 (arkivloven) § 9 bokstav c fastsetter
Riksarkivaren at de ovennevnte 12 informantintervjuene som ble foretatt i
forbindelse med prosjektet «Dagens situasjon. Levekår og livskvalitet blant
tatere/romanifolk» gjennomført av forsker Monica Five Aarset, kan kasseres.
Det øvrige arkivmaterialet etter utvalgets arbeid bevares.
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