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Referat:
1. Gjennomgang av aksjonslista
Se aksjonslista.
2. Dot-Enno: Oppdatering på .bv
Norid har ikke så veldig mye nytt å komme med per i dag, da det ennå ikke er kommet noe
informasjon fra SIDN om hvordan produktet skal se ut. Det som er klart så langt, er at .bvdomener bare skal selges til registrerte aksjeselskaper i Nederland, og at alle registrarer
skal få tilgang til å selge .bv domener.

Så snart Norid får mer informasjon om forretningsmodell fra SIDN, vil dette videresendes til
registrarforeningen.
3. Dot-Enno: Krav til kategoridomener og whois-service
Registrarforeningen bemerker at domener under kommune.no ikke har noen fungerende
whois-service, noe som betyr at det ikke er mulig å sjekke om oppdateringer er utført for
disse domenene. Det er heller ikke mulig å slå opp korrekte kontaktdata.
Det kjører en slags whois-tjeneste, men den er veldig mangelfull. Registrerte data er feil
eller mangler fullstendig. Tjenesten er også vanskelig å finne fram til.
Ann-Cathrin i Norid har snakket med en person i teknisk stab i KS. Han trodde ikke det
forelå noe krav fra Norid om å tilby en whois-service. Det samme kommer fram ved
gjennomgang av avtaler som foreligger mellom KS og Norid for drift av kommune.no. Det
samme er også situasjonen for andre kategoridomener, f.eks mil.no.
Det kan være på tide å se på disse avtalene på nytt, da det som eksisterer er veldig
gammelt. Norid vil først prøve i snakke med ansvarlige hos de som drifter kategoridomenene
for å få dem til å ta tak i dette.
4. Norid: Registrarseminar 2015 – status
Seminaret er berammet til tirsdag 17. mars 2015, med middag for alle registrarene kvelden
i forveien. Sted for seminaret er KS Agenda i Oslo sentrum. Informasjon om lokale for
middagen vil bli gitt på nyåret.
Norid jobber med å få på plass en agenda. Invitasjon og påmelding vil bli sendt ut over
nyttår.
Norid ber registrarforeningen gi en tilbakemelding på om de ønsker å holde et innlegg på
seminaret. ADR direktivet som omhandler tvister som oppstår på grunnlag av en avtale
mellom næringsdrivende og forbruker, kan f.eks være aktuelt for registrarforeningen å
gjøre andre registrarer oppmerksomme på.
Registrarforeningen tar en vurdering og gir en tilbakemelding til Norid.
5. Norid: DNSSEC – status
Norid åpnet opp for DNSSEC-signering av domener 9. desember 2014. Det er ca 5200 sikret
delegeringer per dags dato (10. desember 2014).
Norid er bortimot ferdig med den tekniske delen av DNSSEC-prosjektet. Det gjenstår noen
aktiviteter, blant annet knyttet til informasjon til navnetjeneroperatører. Det er også
planlagt flere møter med resolveroperatører framover.
Norid vil etter hvert legge ut statistikker på web som viser antall signerte domener.
6. Norid: Planlagt guide til registrering og bruk av domener

Norid har inngått et samarbeid med HK reklamebyrå for å få laget en guide på
www.norid.no. Målet med guiden er å gjøre det lettere for søkere å få oversikt over
prosessen med å registrere domenenavn, registrere foretak, sjekke patentregisteret osv., og
hva de bør gjøre for å ta domenet i bruk.
Domeneguiden er basert på et flytskjema, som er under arbeid nå. Planen er at det skal
være tilrettelagt for whois-oppslag fra guiden. Hensikten er å gjøre presentere prosessen på
en enklere og mer oversiktlig måte enn det som i dag finnes på www.norid.no, og
presentere svar fra whois-databasen i et mer lesbart format.
Lansering vil skje over nyttår.
Registrarforeningen ønsker å få komme med innspill før publisering. Norid sender over
utkast så snart det er klart.
7. Norid: Planlagt annonsekampanje rettet mot privatpersoner (oppfølger til
erdetledig.no)
Norid skal kjøre en oppfølgingskampanje til ‘erdetledig.no’-kampanjen som ble kjørt i
sommer. Filmen fra den forrige kampanjen skal gjenbrukes og suppleres med annonser med
stillbilder basert på reelle kommentarer vi fikk inn fra spørreundersøkelsen tidligere i høst.
Kampanjen skal på lufta i neste uke i form av Google display-annonser.
8. Eventuelt
-

Registrarforeningen har fått innspill fra en av sine medlemmer:
o Ønske om å benytte DNSSEC-materiale som Norid har laget med registraren sin
logo.
o Innspill til fornyingsprosessen som allerede står på aksjonslista

-

Registrarforeningen lurer på hva som skjer med de papirbaserte egenerklæringene.
Norid jobber fortsatt med å få på plass regelverksendringen som gjør at papirene blir
overflødige.

9. Tidspunkt og sted for neste møte:
Onsdag 18. mars i Oslo, kl. 10. Ann-Cathrin ordner med lokaler.

Aksjonsliste

1. Erfaringer med det nye registreringssystemet
Dot-Enno kom med en rekke innspill til mulige forbedringer. Norid vurderer innspillene og
ser hvilke systembegrensninger som er nødvendige, og hvilke som kan endres. Som et
minimum må de begrensningene som finnes dokumenteres.
a. Norid vil vurdere om det kan sendes ut servicevarsel via EPP når sletting av
objekter skjer.
Oppdatert 10.12.2014: Dette står på planen og vil bli implementert
når det er ledige ressurser hos Norid.
b. Norid vil lage en webside med oversikt over varslingsrutiner i forbindelse med
oppdateringer av registreringssystemet.
- Oppdatert 10.12.2014: Neste skritt blir å få lagt ut årsplan for 2015
rett over nyttår. Ingen store prosjekter er planlagt for neste år.
2. Fornying av domener
Registrarforeningen har to innspill til prosessen rundt fornying av domener
a. Gjøre det mulig å fornye domener tidligere, minst tre måneder før utløpsdato
b. Publisere utløpsdato for domener i whois-databasen
Oppdatert 10.12.2014: Det er ikke konkludert på innspillene, men
Norid har de opp til vurdering.
3. Privatpersoner under .no
a. Gjøre oppslag av PID mulig, slik at registrarene kan få ut fullt navn og dermed
gjøre verifisering av kunder sikrere
b. Norid ser på om D-nr skal godkjennes ved registrering av .no domener
Oppdatert 10.12.2014: Ann-Cathrin i Norid har vært i kontakt med
Skatteetaten. Problemet med D-nr er at de er ment for personer
som skal være i Norge i mindre enn 6 måneder, og personene
trenger heller ikke å være bosatt i Norge. Dette går i mot det som
står i regelverket for .no. Ann-Cathrin vil lage et notat som sendes
til ledelsen til Norid, for å se om de vil gå videre med det. Norid vil
også gjerne ha tilbakemeldinger fra registrarforeningen med
eksempel på behov blant søkere slik at dette kan inkluderes i
notatet.
4. Auth-info
a. Norid kontakter PT angående å gjøre auth-info obligatorisk for alle domener
Oppdatert 10.12.2014: Det er nødvendig med en regelverksendring
for å gjøre auth-info obligatorisk. Norid ønsker også å sende en
påminnelse til registrarene om rutiner og krav for utlevering av
auth-info før dette innføres.
b. Legge ut liste på registrarweben, for hver enkelt registrar, over domener som
ikke har authinfo
Kun aktuelt dersom authinfo ikke gjøres obligatorisk. Avventer
derfor avklaring på det først.
5. Eierskifte på domener
Registrarforeningen har to innspill til prosessen rundt eierskifte på domener
a. Domener bør ikke få ny registreringsdato ved eierskifte
Oppdatert 10.12.2014: Registrarforeningen sender notat til Norid
med argumenter og problemstillinger som følge av ny
registreringsdato. Følges opp på møte mellom Ann-Cathrin i Norid

og Benny i registrarforeningen.
b. Avgift ved eierskifte ønskes fjernet
Norid vil se på regnestykket og diskutere dette internt.
6. Informasjon til bobestyrere
Oppdatert 10.12.2014: Norid og registrarforeningen skal
samarbeide om å lage informasjon til bobestyrere. Følges opp på
møte mellom Ann-Cathrin i Norid og Benny i registrarforeningen.

