
 PROMEMORIA 

Sida 

   

 Datum Vår referens 

 2015-06-29  1(5) 

    

Nätsäkerhetsavdelningen 

 

 

 

  

Post- och telestyrelsen  

  

Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117A Telefax: 08-678 55 05 
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Minnesanteckningar referensgruppsmöte gällande 
internets styrning (RGIG) 2015-05-27 kl. 13.00-16.00, hos 
PTS 

1. Inledning. 
 
Alla hälsades välkomna och alla närvarande presenterade sig kort.  
 

2. Arbetet med frågor om internets styrning i FN-systemet, 
framförallt den kommande WSIS-översynen.  (Utrikesdepartementet)  

 
För 10 år sedan, efter två toppmöten, fick vi IGF och en rad actionlines så FN-
institutionerna fick saker att göra vad gällde utveckling av digital teknologi. 
Världen har utvecklats och frågeställningar politiserats.  
 
Det har inte funnits så många gränssnitt mellan FN och internet men WSIS har 
blivit ett sätt att få in frågor som inte annars diskuteras. Under 
översynsprocessen i Genève, som tog slut för två veckor sedan, har 
frågeställningen gått från hur det fungerar till att handla om alla möjliga frågor.  
 
Det var en svår process som skickade vidare en översynsrapport till FN i New 
York. Det finns många oklarheter – man vet inte vilka länder som ska 
representera G77 och väst. G77 vill ha stängd process och avsluta med 
toppmöte i Ryssland. Man har nu landat i några konsultationsmöten i NY och 
det är upp till generalförsamlingens ordförande att besluta om vilka andra som 
ska släppas in. Det är en känslig förhandling och man försöker minimera 
skadeverkningar och driva i en positiv agenda.  
Vilken roll ska FN ha utvecklingsmässigt – vi ser hur utvecklingsdimensionen 
av internetfrågor ökar och man har diskuterat om nya millenniemål. Det är inte 
lätt att formulera en proaktiv agenda.  
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Det blir ett högnivåmöte i dec i New York. En av knäckfrågorna är att IGFs 
mandat förnyas i höst. Den senaste signalen är att Indien och Kina är positiva 
till IGFs framtid. Ett nytt världstoppmöte (Kina o Ryssland driver på om det) 
behöver inte vara katastrof.  
 
Vår rättighetsbaserade bild av internet stämmer till viss del men vad händer om: 

– det påbörjas nya globala avtal kring internet 

– en del vill ha rättsliga möjligheter där saker är hostade 

– helt andra normer på internet ska börja gälla – man stryper 
informationsflödet och filtrering tilltar 

– många länder har problem och kopierar andra länders lagstiftning 
 
Vem har jurisdiktion och är ansvarig? Det finns många processer som skulle 
behöva uppdateras för en ny omvärld.  
 
 

3. Läget i förhandlingarna om NIS-direktivet. (Justitiedepartementet) 
 
Direktivet har förhandlats sedan februari 2013. Justitiedepartementet är 
ansvarigt för helheten men alla ansvarar för sin del. 
Genomgång vad direktivet, som även omfattar den privata sektorn, ålägger alla 
medlemsstater i fråga om krav, strategier etc. och lite kring de åtgärder Sverige 
kommer behöva vidta.  
 
Rådet vill se harmonisering av sektorerna för att definiera vad som är 
samhällsviktigt och man har diskuterat hur man ska kunna närma sig 
parlamentet som vill se samarbete av mer operativ karaktär. Det råder också 
delade meningar kring nationell säkerhet. (se bifogad presentation) 
  
Remisstiden är fram till den 15 september och när förhandlingarna väl är 
slutförda har man två år på sig att införliva direktivet. Förhoppningsvis blir det 
färdigförhandlat i år. 
 
Kommentarer från mötesdeltagare: 
 

– Man måste identifiera vad som är samhällskritiskt. Ingångsvärdena har 
varit att en del aktörer skulle drabbas. 

– Moln kan vara samhällskritiskt, liksom internetknutpunkter och 
landstoppdomäner. 

– Landstoppdomäner har ansetts viktiga i någon mening hittills. Känner 
inte till om det varit diskussioner kring generiska toppdomäner 
överhuvudtaget. 
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– Befintliga direktiv som finns inom de olika sektorerna gäller – det här är 
endast i de fall de inte räcker eller finns.  

– Det kan bli en del gränsdragningsproblem t.ex. i den finansiella sektorn. 

– Tjänster som levereras utanför landets gränser ska bli intressant att se 
hur man angriper när lagen inte räcker. 

– Tror sociala medier får mer och mer betydelse. Man går inte in på t.ex. 
Sveriges Radios hemsida utan på deras facebooksida.  

– Hur ser man på Skype – räknar man in dem i telekom? 

– TLD:er åker in och ut på listan hela tiden – bedöms troligtvis som 
samhällskritiska. 

– Sverige vill inte att direktivet ska bli tvingande och tycker inte 
internetaktörerna ska omfattas. 

– Hade det varit konsensus i rådet hade man kunna skala bort väldigt 
mycket mer.   

– Hela förslaget har varit illa från början 
 

4. Arbetet med förändringar i instruktionen till PTS och i 
Toppdomänlagen. (Näringsdepartementet) 

 
PTS lämnade förslag till regeringen den 31 mars där man föreslog en förändring 
i instruktionen samt att utöka omfattningen av lagen till att gälla även andra än 
toppdomäner än .se. 
 
Rapporten är inkommen och registrerad men man har ännu inte föreslagit 
några åtgärder. En genomgång ska ske med rättssekretariatet och därefter ska 
det snart gå ut på remiss.  
Statssekreteraren vet vad som berättats nu men ministern känner inte till de 
gamla uppdragen kring .se m.m.  
 

5. Läget i den pågående processen för Transition of NTIA's 
Stewardship of the IANA Functions. (Netnod) 

 
IANA spelar fortfarande en stor roll i tilldelningen av ip-adresser, domännamn 
för toppdomäner och  protokollparametrar. IGC, som ska se till att förslagen 
för flytten jämkas samman, har gått ut till tre olika communities som hanterar 
tilldelning av nummer, domännamn och protokollparametrar för att få in 
förslag.  
 
Den ena arbetsgruppen har lämnat ett förslag på hur nummerdelarna ska 
hanteras. Policysidan liksom det administrativa arbetet fungerar och kan lätt 
flyttas över från IANA till de fem olika regionala internet registryerna som kan 
gå ihop och skriva kontrakt med IANA.  Protokollsidan har också lämnat in sitt 
förslag. Protokollsidan är lika lätt att flytta över till ITF då det redan finns 
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strukturer. Domännamnsidan har precis varit ute med sitt förslag för public 
comment. Förslaget förhandlas om en dryg vecka och ska vara klart till nästa 
ICANN-möte.   
 

6. Diskussion kring övriga aktuella frågor inom ICANN:s olika 
intressegrupper, inför ICANN-mötet den 20 – 25 juni 2015 i Buenos 
Aires. 

 

 GAC, Governmental Advisory Committee 
 
Den stora punkten kommer vara kring IANA transition. Rapporten från CWG 

och CCWG kommer att disktueras. Andra punkter på agendan kommer bl.a. att 
vara kring geografiska namn inför nästa ansökningsomgång (om/när den 
kommer), human rights,  public safety, GAC:s operating principals. GAC kommer 
även att ha möten med SO:s och AC:s. Akuta aktuella frågor kring gTLD 
safeguards, där det finns en del utestående frågor kring t.ex. skydd av nationella 
namn ihop med generiska toppdomäner, kommer också att diskuteras.    

 

 ccNSO, Country Code Names Supporting Organisation 
 
Mötet påverkas mycket av IANA transition men har många andra 
återkommande punkter såsom uppdateringar från olika arbetsgrupper. 
 
En mötesdeltagare kommenterar att det är mycket jobb att sitta i ccNSO 
numera, det var inte så tidigare. För varje ICANN-möte är det färre som deltar 
och man börjar ana någon form av trötthet. Det har blivit professionella 
ICANN-specialister som träffas och många som inte hänger med och inte 
förstår. Det blir en helt annan organisation och från början är det inte uppbyggt 
för denna typ av processer. 
  

 GNSO, Generic Names Supporting Organisation  

 

En fråga som berördes här var kring tvistlösningsprocedurer. Behövs det en 
separat tvistlösningsprocedur för den här typen av organisation? Än så länge har 
man kommit fram till att Amnesty m.fl.. kan använda nuvarande system utan 
problem. Efter ett informellt OK från GAC har man lagt frågan åt sidan. Man 
funderar på att föra in anvisning att det finns skydd för namnförkortningar och 
namn enligt Pariskonventionen. Om någon av parterna vill överklaga kan det bli 
problem så man får arbeta fram ett konkret förslag hur t.ex. överklaganden ska gå 
till. Det går att skyddsregistrera sina namn under .sucks men det är mycket dyrt.  

    

 SSAC, Security and Stability Advisory Committee 
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Ordföranden i denna grupp var inte närvarande på mötet så ingen rapportering 
skedde.  

 

 RSSAC, Root Server System Advisory Committee 

 

Man håller på med en agenda för verksamheten. Gruppen tittar på saker av 
djupgående teknisk karaktär gällande DNS och DNSSEC, rotserver.net som inte är 
signerad med DNSSEC m.m.  

 

För första gången planerar man en worksession för att börja bolla idéer om hur 
man går tillväga för att byta en rotserveroperatör om man skulle hamna i det läget. 
Man vet att det finns en massa problem som måste belysas och att det kommer att 
vara en mycket lång process som kommer sträcka sig över många år men man 
måste börja nu. 

 
7. Inför EuroDIG den 4-5 juni 2015 i Sofia, Bulgarien. 

 
Temat denna gång är ”Shaping the internet together”. En mötesdeltagare nämnde 
att hon kommer att åka. Troligen kommer inte någon från PTS att åka. 
 

8. Inför IGF -mötet den 10-13 november 2015 i João Pessoa, Brasilien. 
 
IGF är ett diskussionsforum, man fattar inte några beslut. Alla ska känna att man 
kan vara där och diskutera utan att något blir fastställt. Man har diskuterat om en 
annan struktur men inget är bestämt. Det kommer att bli en del workshops bl.a. 
WSIS.  Flera av mötesdeltagarna ska delta i mötet. 
  

9. Information om Stockholm Internet Forum den 21-22 oktober 2015. 
(Sida) 

 
SIF arrangeras för 4:e året i rad. Tidigare har UD varit arrangör men fr.o.m. nu och 
tre år framåt kommer SIDA driva och finansiera forumet med ett tydligare fokus 
på utvecklingsfrågor, tillgångsfrågor, mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor. 
  

10. Övriga frågor. 
 
Inga övriga frågor. 
 

11. Nästa möte. 
 
Blir den 30 sept 2015 kl. 13-16 på PTS. 

 


