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1. Inledning 
 

Alla hälsades välkomna och därefter följde en kort presentation av deltagarna. 
Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet som hade punkter på agendan 
har tyvärr fått förhinder så deras punkter hanteras på annat sätt.  

 
2. Resultat och reflektioner från FN:s översyn av WSIS (WSIS +10). 

(Utrikesdepartementet) (PTS) 
 
Eftersom Utrikesdepartementet inte kunde vara med refererade PTS till valda 
delar ur slutdokumentet från FN:s generalförsamlings högnivåmöte den 15-16 
december.  
 

3. Information från ITU:s CWG on Internet den 17-18 februari 2016, 
samt från det föregående Open Consultation mötet den 15 februari 
2016 . (Näringsdepartementet) 
 

Eftersom Näringsdepartementet inte kunde vara med hade de skickat en text 
om detta som citeras nedan.  
 
"49 bidrag från intressegrupper, länder och enskilda hade inkommit med 
synpunkter och kommentarer kring utmaningar för bättre tillgänglighet till 
internet för funktionshindrade. Ett öppet fysiskt möte hölls med presentationer 
från en panel, och av de inkomna bidragen.  Alla bidrag finns tillgängliga online 
på CWG-Internets webplats.  
http://www.itu.int/en/council/cwg-internet/Pages/default.aspx 
 

http://www.itu.int/en/council/cwg-internet/Pages/default.aspx
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Arbetsgruppen träffades under två dagar och diskuterade dels nya teman för 
öppen konsultation, dels hur länderna vill dra slutsatser av konsultationerna. 
Som vanligt i denna arbetsgrupp finns en skiljelinje mellan Sverige och 
likasinnade mot de länder som vill att ITU ska göra mer i internetrelaterade 
public policyfrågor.  
 
Nästa tema öppnas i dagarna och ITU kommer efterfråga skriftliga bidrag till 
augusti-september, och ett fysiskt öppet möte hålls en månad därefter. Temat 
beslutades vara : 
“Building an enabling environment for access to the Internet 
 
1. What are the elements of an enabling environment to promote Internet 
    connectivity? 
2. What are the elements of an enabling environment to promote an affordable 
    Internet? 
3. What are the elements of an enabling environment to promote the quality of 
    access to the Internet? 
4. What are the elements of an enabling environment to build confidence and  
    security in the use of the Internet? 
5. What is the role of Governments in building an enabling environment?” " 

 
4. Inför OECD:s ministerkonferens i Mexico den 21-23 juni 2016. 

(Näringsdepartementet) 
Eftersom Näringsdepartementet inte kunde vara med hade de skickat en text 
om detta som citeras nedan.  

"En ministerdeklaration ska antas och förhandlas för närvarande.  

Sverige kommer delta med politisk representation och bidra i panel 1.2 – 
stimulating digital innovation across the economy." 

 
5. Läget i den pågående processen om Enhancing ICANN 

Accountability. (Näringsdepartementet) (PTS) 
 

Inledningsvis visades en bild över vilka olika arbetsgrupper som har satts upp 
för att hantera processen. Bl.a. har det varit en övergripande grupp och tre olika 
undergrupper för att hantera förslag avseende ”transitiondelen”. Vidare har det 
bildats en speciell arbetsgrupp för att titta på ICANN accountability. När det 
gällde ”transitiondelen” godkände GAC den på möte förra sommaren.  När det 
gäller ”accountabilitydelen” har det varit enormt mycket diskussioner under 
hela resan och varit flera förslag. Inom GAC har det varit mycket olika åsikter 
och det blir svårt för GAC som helhet att få konsensus. Mest kontroversiellt är 
en rekommendation om att förändra regelverket som gäller hur ICANN-board 
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ska hantera GAC:s råd. Syftet med ”accountabilitydelen” är att Community ska 
få mer styrka gentemot Board.  Ett sista förslag lämnas kanske imorgon, 23 
februari, bl.a. beroende på att board har skickat in kommentarer. Tanken är att 
de olika charterorganisationerna ska säga ja eller nej till hela paketet under 
ICANN-mötet. Board ska fatta beslut på torsdag i den veckan.  
 

6. Diskussion kring övriga aktuella frågor inom ICANN:s olika 
intressegrupper, inför ICANN-mötet den 5-10 mars 2016 i 
Marrakech. 
 

 GAC, Governmental Advisory Committee  
 

I Marrakech kommer det att vara high level möte, på ministernivå, på 
måndagen. Senast var det i London för två år sedan. 
Från svensk sida kommer statssekreteraren från Näringsdepartementet, en 
person från Näringsdepartementet och en person från PTS att delta. Canada 
kommer skicka en stor delegation och det kommer nog vara en del från 
afrikanska länder. I övrigt kommer det mesta handla om ICANN 
accountability.   
  

 ccNSO, Country Code Names Supporting Organisation 
(IIS) 

 
– ICANN accountability. ccNSO tycker att GAC inte ska få för mycket 
   gräddfil. 
– ICANNs initiativ whois hänger inte riktigt ihop med ip-protokollet. Det är 
   mycket diskussion kring databaskvalitet och man vill bygga en annan typ av 
   whois. 
– ccNSO klagar på att lönekostnaderna för ICANN-anställda närmar sig en 
   halv miljard. Man har gått från 80 till 350 anställda - något måste vara fel. 
– ccNSO är så ointressant att färre och färre kommer på mötena och det är 
   färre som hänger med. Om inget händer efter 2 års arbete säckar allt ihop.  
– Trots att så få är engagerade har det startats en arbetsgrupp gällande 
   domännamn. Man kommer att titta på diskrepanser mellan varumärkesnamn 
   etc. SSAC tycker det är bra.   
 

 GNSO, Generic Names Supporting Organisation 
(Fenix legal) 
 

Senaste counsilmötet var två intressanta frågor på agendan. 
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Den ena gällde GAC och röstningen. En intern diskussion för de i 
arbetsgruppen när gäller beslut från ICANN board. Vissa var mer diplomatiska 
och sa att GAC är en speciell organisation som kan jämföras med en FN-del av 
ICANN. Andra tyckte att om man ska in och kunna rösta så borde det räcka 
med 50/50. Ännu inte klart vad som blir den officiella policyn. 
  
Den andra stora frågan är att förbereda den nya arbetsgruppen som ska se över 
alla olika tvistlösningssystem. Allt som hör till nya generiska toppdomäner ska 
ses över och även det gamla traditionella ska vara med. GNSO tycker att udrp 
som inte blandar ihop kan vara med. Om den tillkommande arbetsgruppen 
tycker man ska gå igenom i alla fall så bör man tillsätta en expertgrupp med mer 
erfarenhet av hur tvistlösning fungerar. 
  
En arbetsgrupp har beslutat att skicka ut förfrågan till ccNSO om t.ex. vad det 
finns för regler i olika nationella system när det gäller val av domstol. Man 
hoppas på att få lite tips från de initiala ställningstaganden som gjordes redan på 
våren förra året.  
  

 SSAC, Security and Stability Advisory Committee 
(Netnod) 
 

SSAC har släppt ett dokument som ska genomlysa att samma namnrymd 
används till olika processer för samma saker. Toppdomänen .onion ska 
användas i  ICANN och kan inte delas ut som toppdomän. 
  
ICANN har kommit ut med hur man ska se om de nya gTLD:erna fungerar 
eller inte. Förslaget är att man tittar på det man vill mäta istället för att utgå från 
det svar man vill komma fram till.  
ITU-D skickade till SSAC att de vill starta nya certifikatutfärdare speciellt i u-
länder. SSAC svarade att det inte blir bättre säkerhet utan svagare säkerhet då 
det redan finns alldeles för många certifikatutfärdare. 
  
Vid senaste mötet gavs det ut advisory förslag och rekommendationer hur man 
hanterar användares lösenord och användarnamn.  
 

 RSSAC, Root Server System Advisory Committee 
(Netnod) 

 
Man har lyckats med sin strukturering av organisationen och kommit med två 
dokument hur rotserversystemet fungerar och hur rotserveroperatörerna ska 
bedriva sin tjänst.  
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I januari var det en DDoS-attack mot rotservrarna hos en del operatörer. En 
del klarade inte av att svara på de frågor som kom in. Det var en målinriktad 
attack med förfalskade avsändaradresser. Viruset hade buggar så många klarade 
sig bättre p.g.a. det. Vissa delar av världen hade svårt att få svar från rotservrar 
över huvud taget.  

 
7. Inför EuroDIG1 den 9-10 juni 2016 i Bryssel, samt diskussion om 

förslaget att skapa ett nordiskt IGF (NorDIG).  

En representant från Finland har tidigare diskuterat idén i något sammanhang 
och skickade ut fråga till nordiska kollegor, bl.a. Näringsdepartementet och 
PTS, om intresse finns för ett nordiskt IGF. Många länder har nationell IGF 
bl.a. Finland. I Sverige har vi istället Internetdagarna m.m.  Tanken är inte att 
man ska ersätta det internationella med nordiskt. Det fanns en tanke att man 
skulle ha något dagen före EuroDIG men man vet inte om det kommer bli av. 
Näringsdepartementet har tagit upp frågan på RGIG-listan och fått hyfsat 
positiv respons.  

Kommentarer: 
- Det finns en överetablering av olika evenemang som man ska delta i så det 
  skulle uppskattas om det inte blir fler.  
- Kanske finns det en poäng med ett nordisk begrepp. Det är bra att samordna 
  sig med andra även om det finns möteströtthet. 
- Man skulle kunna göra ett nordiskt spår på Internetdagarna. 

8. Reflektioner från IGF-mötet den 10-13 november, samt tankar 
inför IGF-mötet 2016. 
 

I november var det IGF-möte i Brasilien. Representant från Sida satt med i två 
olika paneler och modererade en panel. Ytterligare en person från Sida var med 
på mötet liksom en person från UD. Cybersäkerheten är fortfarande en stor del 
men inte lika stort som för några år sedan. Det är viktigt att Sverige fortsätter 
hävda det vi tycker är viktigt vad gäller nätfrågor. Det finns en förväntan att 
Sverige ska agera. Det som var stort då var att det inte var beslutat om IGF 
skulle fortsätta, vilket är beslutat nu.  

 
9. Information från RIPE NCC:s Roundtable-möte den 27 januari 

2016. (Näringsdepartementet) 
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Eftersom Näringsdepartementet inte kunde vara med hade de skickat en text 
om detta som citeras nedan.  

"Ripe NCC Open Forum handlade om sakernas internet och frågor om hur 
adressering och identifiering av objekt kan komma att utvecklas. En intressant 
kommentar från Ripe var att internet växer med icke IP-baserade nätverk och 
att det väcker frågor som Ripe avser arbeta vidare med. 

Näringsdepartementet har bjudit in Ripe att komma till Stockholm i april för en 
diskussion om hur IPv6 utvecklas i Sverige och vilka policyfrågor det kan 
väcka. Den som är intresserad av att delta i dessa samtal är välkommen att 
kontakta Näringsdepartementet." 

Kommentarer:  
– Det går dåligt med IPv6 vilket framför allt beror på att stadsnäten säger att 
   det inte går att köra rent tekniskt. Den IPv6 vi har beror på att en av 
   operatörerna har det till sina kunder. Sverige ligger dåligt till i jämförelse med 
   andra länder.   

– PTS mötesrepresentant från NS1 informerade att Näringsdepartementet har 
   ställt ett antal frågor till PTS  kring IPv6, som NS1 handlägger. Netnods 
   mötesrepresentant sa att PRS är välkomna att kontakta dem med frågor.   

– Det börjar bli domännamn för massor av olika saker. IP-adresser är inte lika 
   stabila som domännamn då folk använder varandras IP-adresser så det är 
   betydligt större chans att ingen annan använder domännamnet.  

10. Presentation om Sveriges intresse av internet of things (IoT) och 
digitaliseringen. Internationell standard inom IoT och koppling 
till andra standarder, plattformar och samarbeten. 
(Uppsala Universitet) 

I presentationen, som finns som bilaga till dessa minnesanteckningar, beskrivs 
bl.a. arbetet med att knyta ihop alla standarder och tekniker som finns för 
maskiner som kommunicerar med varandra för att utveckla applikationerna. 
Arbetet startade inom WG10 2014 och den internationella standarden ska vara 
klar 2017. 

Även Netnod visade några bilder om vad internet society (ISOC) gör vad gäller 
IoT. Man kommer inte framåt då folk inte vet vad IoT är för något. I oktober 
kom en rapport där man har tittat på vilka olika koncept man försöker 
adressera, vad är leverantör och vad är information, vilka olika teknologier kan 
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användas som enabler. Sen måste man tala om olika sätt att ansluta sig, hur man 
för över information, olika typer av anslutningsmodeller och hur informationen 
flödar, security, privacy etc. Rapporten beskriver var och en av dem och varför 
vi har problem samt ger svar på en massa frågor.   

11. Övriga frågor 

Sida informerade om att de hade arrangerat 4:e SIF som samlade 450 personer 
varav många från utvecklingsländer och mer än hälften kvinnor. Nästa SIF 
förläggs våren 2017 och Sida har även budgeterat för året efter, 2018.  

PTS frågade om det finns något ämne som skulle vara intressant att belysa på 
ett RGIG-möte framöver. Ett förslag som nämndes var frågor kring security. I 
det sammanhanget lämnades bl.a. följande kommentarer.   

– NIS-direktivet, där man bl.a. måste rapportera it-incidenter som inträffar, 
   träder ju snart i kraft. I samband med detta måste man diskutera vad 
   informationen ska användas till.   

– Cybersäkerhetsfrågan är det till stor del MSB som håller i. Telö 15 var det 
   meningen skulle följas upp av Samö16 men denna övning har nu blivit 
   inställd  p.g.a. svår personalsituation. 

– Sida, FRA och Must svarade härom året på samma cybersäkerhetsfrågor så 
   det  kan finnas intresse att fortsätta diskussioner kring detta.   

 
12. Nästa möte 

Nästa ICANN möte är i vecka 26 (27-20 juni), ett s.k. B-möte (mellanmöte lite 
kortare) 2016 så nästa RGIG-möte föreslås äga rum tisdag 14 juni kl. 13-16.   

 

 


