
Norids visjon, verdier og strategi



SAMFUNNSANSVAR

Vi er en bærekraftig organisasjon
Vi driver samfunnsviktig infrastruktur av høy kvalitet

Vi er en nøytral aktør og sikrer alle likeverdig tilgang til våre tjenester

ENTUSIASME

Vi er dyktige, engasjerte og brenner for Internett  
Vi er profesjonelle og serviceinnstilte overfor alle 

Vi er stolte av arbeidsplassen vår 

Uten oss stopper Internett!
Norid driver .no-domenet til det beste for det norske samfunnet. Vi er den naturlige kilden til informasjon om norske domenenavn,

og ved å levere pålitelige og effektive tjenester gjør vi internett enklere å bruke for alle!

TILLIT

Vi viser respekt for hverandre som kollega og som fagperson
Vi er en kilde til nøytral og korrekt informasjon

Vi er en forutsigbar og transparent samarbeidspartner

KOMPETANSE 

Vi skal være i forkant av samfunnets behov, og lage løsninger av god kvalitet  
Vi har sterkt fokus på kompetanse og kompetanseheving 

Når vi gjør noe, så gjør vi det ordentlig 



Strategi 2017-2022
De strategiske målene omfatter både kjernevirksomhet og nye, innovative aktiviteter.

• Med .no som en sentral del av norsk internettinfrastruktur, skal tjenesten vi leverer være 
effektiv og robust, og vi skal bidra til nasjonalt sikkerhetsarbeid på dette området. Vi 
prioriterer høy kvalitet på egne registrerte data. 

• Vi vil bygge videre på den identiteten .no har som norsk toppdomene, og som det domenet som 
passer best for norske bedrifter og privatpersoner, og fortsette å tilpasse produktet vi tilbyr slik 
at det i størst mulig grad dekker samfunnets behov også i fremtiden. Kostnadsnivået må holdes 
nede, slik at .no oppleves som konkurransedyktig, også når det gjelder pris.

• Norid tilbyr saklig, faktabasert informasjon om domenenavnsystemet, og bidrar i nasjonale og 
internasjonale fora som diskuterer ulike sider ved utvikling av internett. Vi skal videreføre 
dette arbeidet, og sikte mot en posisjon som kunnskapssenter for domenespørsmål i Norge. 

• Dette vil blant annet innebære å bidra med forsknings- og analysearbeid på internettområdet, 
og tilby opplæring og veiledning om områder knyttet til internett og domenenavn. Et slikt 
kunnskapssenter kan gi grobunn for nye aktiviteter for Norid, og er i tillegg en måte å 
samarbeide med andre aktører i Norge på, både offentlige og private.



• Tjenestene vi leverer er 

velfungerende, med god kvalitet 

på registrerte data

• Vi driver effektivt slik at .no

holder seg konkurransedyktig

• Vi bidrar til å bedre sikkerheten 

for norsk internettinfrastruktur, 

og er blant de fremste i vår 

bransje med hensyn til robusthet

• Vi skal styrke .no-domenets norske 

identitet og omdømme som 

kvalitetsdomene

• Vi sørger for at regelverket møter 

behovene i samfunnet

• Det skal være enkelt å registrere 

og ta i bruk et .no-domene

• Vi samarbeider med relevante 

offentlige og private virksomheter 

for å få ut domeneinformasjon

• Som kunnskapssenteret for 

domenespørsmål i Norge bidrar 

vi i aktuelle diskusjoner

• Vi fremmer Norges interesser 

internasjonalt i samarbeid med 

norske myndigheter

• Vi samarbeider med viktige 

samfunnsaktører om felles 

utfordringer

Norid skal drive viktig

nasjonal infrastruktur av

høy kvalitet

.no skal være

førstevalget i Norge

Norid skal være med på

å forme utviklingen av

internett
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