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1. Gjennomgang av aksjonslista 
Se aksjonslista. 

2. Registrarseminar 2013 – status 
Invitasjon er sendt ut til registrarene. Seminaret og middag avholdes 4. desember 2013. Dagen etter 

arrangeres tre parallelle DNSSEC-kurs. Norid tilbyr også et DNS-kurs den 6. november. 

Selve seminaret vil dreie seg om DNSSEC fram til lunsj. Etter lunsj var ‘beslag i domenenavn’ satt opp 

som tema. 

Registrarforeningen synes opplegget med DNS og DNSSEC-opplæring ser bra ut, men kan tenke seg 

litt mer internasjonalt fokus istedenfor beslag i domenenavn, da det temaet også var diskutert på 

seminaret i fjor. Et interessant internasjonalt tema kan for eksempel være hva som skjer med de nye 

gTLD-ene. Norid kontakter noen personer for å høre om de har anledning til å komme og holde en 

presentasjon rundt dette.  

Registrarforeningen er også interessert i å høre om priv.no, .no-statistikk og status fra Norid. 

Registrarforeningen spør om Norid vil tilby oversetting til utenlandske registrarer på seminaret. Dette 

har ikke vært gjort tidligere, og det har heller ikke vært noen forespørsler om oversetting. Norid vil 

undersøke om dette er noe vi kan tilby, og om det i så fall er interesse for dette fra utenlandske 

registrarer. 

3. DNSSEC - status 
Utviklingsløpet har tatt litt lengre tid enn planlagt, men referansegruppen vil nå motta informasjon 

om kort tid. Deretter vil DNSSEC rulles ut på testsystemene. 

Arbeidet med å få automatisk signering av sonen har høy prioritet, og målet er å få dette på plass i 

løpet av høsten. 

Det skal også være et møte med ISP-er i løpet av høsten. 



Signering av .no-sonen vil skje rett over nyttår. Deretter vil det åpnes for signering av delegeringer 

senere på våren. 

4. Personvern og DNS-data 
Flere registreringsenheter har begynt å lure på om DNS-trafikk er utveksling av personopplysninger 

eller personsensitive data, og om data må anonymiseres før de sendes videre. Det pågår for tiden en 

diskusjon i CENTR rundt dette, men det er ikke konkludert med noe enda.  

Norid vil se på problemstillingen med tanke på hva vi sender fra oss, for eksempel i forbindelse med 

prosjektet ‘A day in the life of the Internet’. 

5. Orientering om et pågående webutviklingsprosjekt 
Norid har satt i gang et webutviklingsprosjekt, og vil gjerne ha innspill fra registrarene. 

Prosjektet skal kartlegge hvordan Norid skal satse i digitale medier, både når det gjelder nettsiden og 

sosiale medier.  

Hvordan kan registrarene og registrarforeningen best gi innspill til denne prosessen? 

Registrarforeningen mener at alle registrarene bør få uttale seg om dette, men først må det 

spesifiseres tydelig hva slags type innspill som er ønskelig. 

Registrarforeningen bemerket imidlertid at de er skeptiske til om Norid bør være aktiv på Facebook 

og Twitter.  Det er viktig å tenke nøye gjennom hvilke kanaler man benytter og hvordan, og man bør 

ha et klart formål om man skal ha kontakt med sluttbruker gjennom disse kanalene.  Kontakt med 

sluttbruker på Facebook og Twitter krever for eksempel raskere respons enn henvendelser som 

sendes per e-post.  

Norid lurer på hva registrarene synes om å bruke Twitter til driftsmeldinger og lignende. 

Registrarforeningen synes Twitter kan egne seg godt til det, men setter spørsmålstegn ved hvor 

mange registrarer som faktisk vil følge med på meldingene. Det kan også fort bli for mange kanaler å 

forholde seg til. 

Norid kommer med forslag til hvordan registrarene kan gi innspill til webutviklingsprosjektet som 

pågår. 

6. Dato for neste møte 
Neste møte avholdes som videomøte (Skype), tirsdag 14. januar 2014 kl. 14. 

7.  Eventuelt 
Registrarforeningen bemerker at antall priv.no-registreringer er nedadgående. Det er samme antall 

registreringer nå som rett etter lanseringen. Fremtiden til priv.no kommer opp på neste Norpol- 

møte. 

Registrarforeningen lurer på når kommer det mer informasjon om konvertering av egenerklæringer 

på papir. Norid jobber med en løsning og vil komme med mer informasjon på registrarseminaret. 

Registrarforeningen ønsker servicemelding ved slettinger. Det står på aksjonslisten, og Norid vil 

implementere det så snart det er ledige ressurser. 



Registrarforeningen reagerer på at en registrar som overtar et domenenavn, også arver forrige 

registrars rolleobjekt(er). Den nye registraren kan dermed bruke rollen videre og endre på 

kontaktinformasjon. Det er vanskelig å finne en god teknisk løsning på dette, uten å komplisere 

overføringsprosessen, det er mer et spørsmål om rutiner hos registrarene. Det ble ikke konkludert 

med en løsning for dette på møtet, men en mulighet er at Norid sender en oppfordring til 

registrarene om å endre til egne objekter etter å ha tatt over et domene. 

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 også vurdere om det kan sendes ut servicevarsel via EPP når sletting 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. 
- Norid ser på dette i forbindelse med innføringen av DNSSEC 
 

2. Utløpsfrist på elektronisk egenerklæring 
Dot-Enno ønsker at utløpsfristen på elektronisk egenerklæring utvides eller fjernes helt. 
Norid sjekker om dette er mulig å få til. 

- Utvidet til 90 dager. Dette er allerede implementert i 
registreringssystemet 

 
3. Authinfo 

Norid oversender informasjon over hvor mange domener som har authinfo per i dag. 
- Norid oversendte dette til registrarforeningen 11. juni 2013 

 
4. Webutviklingsprosjekt 

Norid kommer med forslag til hvordan registrarene kan gi innspill til webutviklingsprosjektet 
som pågår. 
 


