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Referat
1. Godkjenning av referat fra siste møte 12. juni 2018
Referatet godkjent.

2. Gjennomgang av aksjonslista
Se ajourført aksjonsliste nederst i referatet.

3. Rutiner ved konkurs (Norid v/ AC)
Se aksjonspunkt 4.

4. Årets registrarseminar (Norid v/ AC og MSØ)
Årets registrarseminar planlegges lagt til torsdag 29. november i Oslo, med sosialt treff med
registrarene kvelden før. Norid og Nkom arrangerer Nasjonalt internettforum 28. november, som
også kan være aktuelt for registrarene.

Dot-Enno ber om å låne et møtelokale en times tid for å avholde årsmøte for organisasjonen, enten
onsdag ettermiddag eller torsdag.
Forslag til seminarprogrammet:












Oppfølging av GDPR-seminaret i desember 2017 – sikkerhet, behandlingsansvar (hva skiller
eget behandlingsansvar vs. felles behandlingsansvar registry/registrar), sletting,
informasjon til den registrerte (når, hvor mye)
Konkursrutiner
Clienthold-funksjoner
Whois etter GDPR
NIS-direktivet: konsekvenser for registrarene, hva innebærer det å være leverandør av en
essensiell tjeneste
Krav til informasjonssikkerhet som følge av GDPR – internkontrollsystem, styringssystem
Når trenger du en databehandleravtale og hva skal den inneholde?
Helsesjekk på tjenester med premiering for dem som skårer godt. Sverige prøver ut en slik
modell nå, Nederland har også testet det ut. Gjelder tjenester som ikke nødvendigvis har
med DNS å gjøre.
Norids analyseverktøy. Ikke ferdig utviklet før til jul, men noe kan sikkert presenteres
ultimo november.

5. Eventuelt


Norid v/ EF:
Norid har akkurat sendt ut tilbudsforespørsel for en rammeavtale om webutvikling. Fem
leverandører har meldt interesse for å gi tilbud, fristen er 20. september.



Norid v/ JG:
Kartlegger hvor kritisk domeneinfrastrukturen er og hvilke avhengigheter som som gjelder
for ulike aktører.

6. Tidspunkt og sted for neste møte
Torsdag 13. desember kl. 10-14 i Trondheim. Middag kvelden før.

Aksjonsliste

1. Innspill til registreringssystemet
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. Mulighet for å sette serverhold via EPP for å få et domene ut av sonen
Status ‘clienthold’ vises i whois.
Norid v/ACM snakker med jurister hos IIS om hvordan de har vurdert de juridiske sidene, samt hvilke
erfaringer de har gjort seg med denne ordningen.
Norid v/US lager en survey blant CENTR-medlemmene for å sjekke hva andre registreringsenheter
gjør.
28.02.2017:
AC skal snakke med Filippa Murat hos IIS for å innhente erfaringer før Norid tar opp saken internt.
22.08.2017:
AC skal purre på henvendelsen til IIS.
06.12.2017:
ACM har vært i kontakt med IIS, som rapporterer at de ikke har erfart noen problemer med en slik
løsning. Konklusjon: Norid vurderer hvordan en slik løsning kan implementeres for .no.
Aksjonen står til neste møte for endelig avsjekk.
05.03.2018:
Legges inn i arbeidslisten på teknisk avdeling hos Norid.
12.06.2018:
Norid vil implementere serverhold. Mangler rutinebeskrivelse, men det tekniske er nå på plass.
04.09.2018:
Det tekniske er klart, Norid v/ US og MSØ skriver på en instruks. Vil være klar med det aller første.

b. Det er ønske om en felles rapport på registrarweben som viser både innbetalinger og
hva som er trukket (TH, MSØ)
12.06.2018:
På arbeidslista hos teknisk
04.09.2018:
Norid holder på å lage et utkast til en slik rapport. Vil legge fram utkastet for registrarforeningen så
snart det er klart.

c. Hvorfor kan ikke registrarer stoppe slettinger av domener selv?
For domener med tvungen karantene (hvor domenet er slettet fra databasen, men ikke er
tilgjengelig for registrering), kan det være en idé at domenet kun tas ut av DNS og ikke ut av
databasen, slik at registraren også kan stoppe disse selv. Norid vurderer innspillet.

04.09.2018:
Aksjonen står.

d. Hvorfor er det ikke mulig å oppdatere domener som er utløpt?
For eksempel er det et problem at man ikke kan oppdatere flyttekoden. Norid vurderer om dette er
mulig.
04.09.2018:
Aksjonen står.

2. Privatpersoner under .no
Se på prosessen med generering av PID. Registrarene bemerker at det er fare for at
kunden forsvinner til en annen registrar i løpet av den tiden det tar å få generert en
PID.
28.02.2017:
Norid noterer innspillet.
22.08.2017:
Venter på utviklingsressurser hos Norid
06.12.2017:
Norid v/ JG følger opp avtaleverket videre
05.03.2018:
En utfordring at det er et uklart avtaleverk i utgangspunktet som er basert på at Norid har en
manuell sjekk, noe som ikke stemmer. Norid må finne ut om data kan hentes ut oftere basert på
den avtalen som foreligger per i dag.
12.06.2018:
Norid har forhørt seg om dette tidligere (rundt fem år tilbake) og fått avslag, men tar en ny runde
mot EVRY nå for å undersøke om de samme argumentene de kom med sist fortsatt gjelder.
04.09.2018:
Norid v/JG: Teknisk avdeling jobber med saken, men må gjøre en litt større vurdering i lys av ny
personvernlovgivning, blant annet må Norid sende inn en ny søknad til Evry om søk mot
Folkeregisteret. Kan bli aktuelt med tofaktorautentisering, mer langsiktig løsning enn å jobbe mot å
knipe inn på tida det tar å generere PID. Benny kommer med forslag til justering av teksten i PIDkvitteringen.

3. Eierskifte på domener
Registrarforeningen har to innspill til prosessen rundt eierskifte på domener

a. Domener bør ikke få ny registreringsdato ved eierskifte
28.02.2017:
Registrarforeningen skriver et notat med begrunnelse som sendes til Norid.
22.08.2017:
Registrarforeningen skriver et notat med begrunnelse som sendes til Norid.
06.12.2017:
Avventer notat fra registrarforeningen
05.03.2018:
Notat kommer til neste møte
12.06.2018:
Notat kommer til neste møte
04.09.2018:
Notat er oversendt Norid i forkant av møtet. Norid følger opp.

b. Fjerne avgift ved eierskifte for domener som er utløpt
28.02.2017:
Dot-Enno skriver et notat med begrunnelse som sendes til Norid.
22.08.2017:
Registrarforeningen skriver et notat med begrunnelse som sendes til Norid.
06.12.2017:
Avventer notat fra registrarforeningen
05.03.2018:
Notat kommer til neste møte
12.06.2018:
Notat kommer til neste møte
04.09.2018:
Notat var oversendt Norid i forkant av møtet.
Det er flere tema i diskusjonen. Norid definerer en slik operasjon som at det foregår en ordinær
sletting og en nyregistrering, dermed påløper det ny registreringsavgift. Dot-Enno argumenterer
med at dagens ordning gir en dårlig brukeropplevelse. De mener det vil være bedre å øke
årsavgiften hvis Norid må kompensere det budsjettmessige.

Dot-Enno peker på at Norids råd til gründere om å registrere domenet på seg selv som privatperson
og overføre det til firmaet når dette er registrert, også er et slikt spesialtilfelle som bør vurderes.

4. Informasjon til bostyrere
Norid og registrarforeningen skal samarbeide om å lage informasjon til bostyrere.
Norid v/ ACM tar kontakt med Konkursrådet og ber om et møte der også registrarforeningen og
muligens IKT-Norge kan delta. Hensikten er å utveksle informasjon om og erfaringer med
domenenavn og tjenestespekteret rundt domener i forbindelse med konkurser. ACM samarbeider
med Dot-Enno v/ BS om å forberede møtet.
28.02.2017:
Dot-Enno v/ BS og Norid v/ ACM skal ha et arbeidsmøte hvor dette diskuteres
22.08.2017:
Dot-Enno v/ BS og Norid v/ ACM skal fortsette arbeidet med dette. Personen i konkursregisteret som
vi har hatt kontakt med, har sluttet uten at det har kommet inn noen ny person. Norid v/ ACM
kontakter Signar Slåttøy i Brønnøysundregistrene for å få navn på en ny kontakt i konkursregisteret.
06.12.2017:
ACM finner ut hvem som er ny kontaktperson i konkursregisteret i Brønnøysund. Norid v/ ACM og
Dot-Enno v/ BS tar opp tråden med å skrive et notat.
05.03.2018:
Norid v/ AC venter på svar fra Konkursrådet. Norid v/ EF finner ut hvem i Altinn-redaksjonen vi kan
kontakte for å få innspill til videre fremgangsmåte. Deretter sender AC ny e-post.
12.06.2018:
Norid v/ EF har avtalt med den ansvarlige i Altinn som vil legge inn link til en webside hos Norid når
denne er ferdigstilt.
04.09.2018:
Norid v/ ACM har hatt kontakt med Knut Ro i konkursrådet. De har flere og flere saker der
domenenavn er involvert og har behov for mer avklarte rutiner.
Norid har diskutert intern rutine for konkurssaker. De har gode erfaringer med dagens rutine for
beslag og inndragning hos politiet, og vurderer samme rutine for konkurssaker. Endelig beslutning
hos Norid gjenstår. Det vil bli laget en rutinebeskrivelse på Norids nettsted som lenkes inn i Altinn.

5. Arbeid med diverse dokumenter i forbindelse med
implementering av GDPR 28. mai 2018
Personvernerklæring og databehandleravtale prioriteres. Danner i sin tur basis for en norsk
bransjenorm (beste praksis-dokument) for håndtering av personopplysninger i domenebransjen.

06.12.2017:
Norid vurderer hvor dette arbeidet bør plasseres i prosjekter som pågår, og hvem som skal ha
ansvaret for det.
05.03.2018:
Norid har laget et notat som tar for seg Norid og registrarer, og om registrarene er
behandlingsansvarlige. Konklusjonen er at registrarene er behandlingsansvarlige i GDPR-forstand.
Registrarforeningen leser dokumentet før det diskuteres videre.
Personvernerklæring og andre styringsdokumenter er interessant for registrarene. Norid renskriver
og gjør disse tilgjengelige for registrarforeningen.
Norid vurderer å avholde et nytt seminar som tar for seg personvern og i tillegg tematikk rundt
innhold på nett.
Bransjenorm: Enighet om å vente med dette til GDPR er godt i gang og ting har roet seg med
forberedelsene. Må også følge med på andre bransjenormer under GDPR og utviklingen der.
12.06.2018:
Registrarforeningen er ikke enige at registrarene skal anses som behandlingsansvarlige, da mye av
det de innhenter av data kun er fordi Norid har behov for det. Avventer hvilke avgjørelser som
kommer rundt dette framover.
04.09.2018:
Saken avsluttes, ikke behov for oppfølging i dette samarbeidsforumet nå.

