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Referat:
1.

Gjennomgang av aksjonslista
Se aksjonslista.

2.

PID automaten og sikkerhet, datakvaliteten her kan ikke kontrolleres av oss når vi kun
får PID + Navn på samme måten som brreg
Registrarforeningen pekte på at de som registrarer ikke har noen mulighet til å
kontrollere at en person som henter ut PID er rette vedkommende. Hvordan kan
registraren verifisere at oppgitt PID er korrekt? Registraren bør kunne slå opp PID og få
ut fullt navn, helst via EPP. Dette er noe Norid vil se på, men det kan bli vanskelig å få
implementert før åpningen for privatpersoner 17. juni.
Dot-Enno pekte på at det er mer og mer vanlig at fødselsnummer oppgis i forskjellige
typer kjøp, og i Sverige og Danmark mottar registrarer fødselsnummer fra

privatpersoner. Norid vil ikke gjøre noen endringer når det gjelder identifisering av
privatpersoner før 17. juni, men det er en pågående vurdering. Kanskje det også vil
komme mer tilgjengelige ID-løsninger etter hvert.
Registrarforeningen lurer på hvorfor D-nummer ikke er godkjent ved registrering av .nodomener. Norid vil kikke på dette.
En annen kommentar fra registrarforeningen er at PID-automaten er veldig godt gjemt
på websidene. Innspillet taes med i det videre webarbeidet hos Norid.
3.

Tidsplan: vi ser nå at det igjen er varslet en endring med kun 5 dagers varsel
Registrarforeningen tok opp at siste varsel om oppdatering av registreringssystemet
med kun 5 dager var i korteste laget. Norid er i gang med å lage en rullerende årsplan
som vil bli publisert på registrarweben. Den vil oppdateres og detaljeres etter hvert
som vi kommer nærmere aktiviteter. Endringer i registreringssystemet vil bli varslet
minimum 3 måneder i forkant. Detaljert varsel, med klokkeslett, vil bli publisert en uke
i forkant. Planlagte oppdateringer vil legges til første tirsdag hver måned, fra kl. 7 til
8. Planlagte patchinger o.l. vil legges til tirsdager mellom kl. 20 og 22.
Norid sender forslag til en slik tidsplan per e-post til registrarforeningen.

4.

Endringene for å få på plass egenerklæringer for PID-nummer utenfor .priv.no kommer
veldig seint, der er nå kun ca en måned til der åpnes.
Registrarforeningen mener at egenerklæring for privatpersoner burde ha vært gjort
tilgjengelig tidligere. På grunn av dette har registrarene hatt mindre mulighet til å
markedsføre tilbudet, siden det ikke har vært mulig å levere egenerklæring. Norid vil i
fremtiden ha tettere kommunikasjon med registrarforeningen i forkant av store
endringer for å sikre at utrullingen ikke gir forretningsmessige problemer.

5.

Konkret utrullingsplan for automatisk uppdatering av zonen døgnet rundt?
Registrarforeningen savner en utrullingsplan for oppdatering av .no-sonen døgnet rundt.
Svaret fra Norid var at en vaktordning måtte på plass først, og de kom på plass i forrige
uke. Målet er å starte med oppdatering av sonen døgnet rundt før sommeren,
alternativt rett etter sommeren.

6.

Fersk statistikk på antallet domener med auth code? Når automatisert oppdatering
skjer døgnet rundt vil risikoen for “stjeling” av et domene over en helg øke.
Registrarforeningen bemerker at det med oppdatering døgnet rundt vil være større
risiko for feilaktig overføring av domener, for eksempel en helg. Per i dag har 75
prosent av alle .no-domener auth-info. Registrarforeningen mener at kode bør være
obligatorisk for alle domener. Norid er ikke uenig i dette, og vil ta det videre med PT,
som tidligere har vært skeptisk til dette.
Registrarforeningen savner også en liste på registrarweben som viser hvilke domener
som ikke har authinfo. Registrarforeningen tipset om en ordning som enkelte andre

registreringsenheter har, hvor alle registrarer må oppgi en teknisk nødkontakt som
andre registrarer har tilgang til (TEAC). Denne benyttes kun i hastetilfeller, for
eksempel i forbindelse med feilaktig overføring av domener o.l.
7.

Utsending av brev til abonnenter i forbindelse med diverse varslingsprosesser. Er dette
fortsatt nødvendig?
Norid kan tenke seg å kutte ut brevene som sendes til abonnenter i forbindelse med
prosesser som medfører sletting av domener. Brevutsending er kostbart, og mange brev
kommer i retur. Domenet taes også ut av DNS før det slettes slik at abonnenten kan
reagere. Registrarforeningen mener at brevene fortsatt er nyttige, da e-post lett
drukner i mengden eller kan havne i et spamfilter. Brev oppfattes også kanskje som
viktigere, og det er en god service til abonnentene.
Norid skal se nærmere på tallmateriale, blant annet om det er mange domener som
fornyes etter utsending av brevet.

8.

Rabattordning (DNSSEC)
Norid skisserte hvordan rabattordningen i forbindelse med DNSSEC tenkes gjennomført:
Det er registraren for det signerte domenet på telletidspunktet som får
rabatten.Telling vil gjennomføres to ganger per år. Etter telling sendes det ut
kreditnota til registrarene som har opptjent rabatt. Kreditnotaen avregnes i
utgangspunktet mot utestående faktura, men kan også utbetales om registraren
foretrekker det. Størrelsen på rabatten per domene er ikke avklart ennå.
Registrarforeningen lurer på om telling kan gjennomføres oftere, slik at registrarene
merker effekt av signeringen med en gang. Med færre tellinger får man registrarer som
signerer mange domener rett før telling. Norid vil vurdere om telling kan gjennomføres
oftere ved videre utvikling av rabattordningen.

9.

Webutviklingsprosjekt – status
Norid har satt i gang et arbeid med utbedring av Norid-weben med hjelp fra ekstern
webdesigner og interaksjonsdesigner. Nettstedet vil bli blant annet bli tilrettelagt for
små skjermer (nettbrett og mobiltelefoner). Interaksjonsdesigneren jobber også med å
få et mer effektivt design på forsiden av norid.no.
Det jobbes også med en utbedring av registrarlisten, slik at brukere kan filtere på
forskjellige faktorer som fylke/postnr og DNSSEC. Registrarlisten vil også vise hvilke
registrarer som er medlem i registrarforeningen.
Det kortsiktige prosjektet skal være ferdig til midten av juli. Samtidig jobbes det med
mer langsiktig webutvikling. Norid vurderer løpende whois-databasen og publiseringen
av opplysninger om privatpersoner.

10.

Eventuelt
1. Norid planlegger en stor kompanje i forkant av åpningen for privatpersoner. Det er
blant annet laget en film i forbindelse med dette.

2. Norid lurte på om registrarforeningen hadde noen preferanser på beste tidspunkt
for registrarseminaret. De mente at tidlig i februar kan være et godt tidspunkt, da
lite annet skjer da. Registrarforeningen bemerket også at det var veldig positivt
med middag på kvelden, og at de håper på en gjentakelse av det.

11.

Dato for neste møte: 16. september kl. 14 (videomøte)
NB! Møtet er senere avtalt som et fysisk møte i København 16. september.

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.
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.
- Er under utarbeidelse. Utkast vil bli sendt til registrarforeningen
per e-post. Se også sak 3 i referatet.
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
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
4. Auth-info
a. Norid kontakter PT angående å gjøre auth-info obligatorisk for alle domener
b. Legge ut liste på registrarweben, for hver enkelt registrar, over domener som
ikke har authinfo

