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Post- och telestyrelsen 

Postadress: Box 6101, 102 32 Stockholm Telefon: 08-678 55 00 www.pts.se 

Besöksadress: Hälsingegatan 38 E-post: pts@pts.se 

Minnesanteckningar referensgruppsmötet 
gällande internets styrning (RGIG) den 9 
september 2022 kl. 09:30 – 11:30; 
hybridmöte 

1. Inledning 

Alla hälsades välkomna och en kort presentation av deltagarna följde. 

 

2. Aktuellt inom ITU 

Informerades kort inför ITU:s Plenipotentiary Conference som hålls den 26 september 

– 14 oktober 2022 i Bukarest, Rumänien.  

Sverige kandiderar till en plats i ITU:s verkställande råd, som består av totalt åtta 

platser. Det verkställande rådet är det verkställande organet i tiden mellan 

fullmaktskonferenserna. 

Den svenska delegationen uppgår till ca 25 personer från bl.a. Regeringskansliet, 

PTS, Ericsson, Astra och SPIDER. 

ITU har som ambition att återigen bli relevanta och arbetar mot att utvidga sitt 

mandat. Sveriges inställning är att ITU ska sköta sitt och låta andra sköta sitt. 

Koordinering sker också inom CEPT, där det tas fram ståndpunkter som Sverige i 

princip står bakom.  

De grundläggande frågorna handlar om vad ITU ska arbeta med vad gäller allokering 

av resurser och standardisering. Det finns krafter som vill att ITU ska ge sig in på 

områden som t.ex. AI, Kvantdatorer, Blockkedjeteknik och IoT. Cybersäkerhet är 

också något som föreslås lyftas in som ett centralt område för ITU att arbeta med. 

På tidigare RGIG-möten har det även pratats om Kinas tidigare initiativ kring New IP 

(med flera namn), vilka har stoppats. Även nu pågår förberedelser för att möta nästa 

initiativ. Det handlar mycket om att hålla koll på i vilken form det här initiativet kommer 

att dyka upp på fullmaktskonferensen. Egentligen är det dock inget nytt, utan 

http://www.pts.se/
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inställningen är densamma; om det dyker upp något kräves en viss ansträngning för 

att få det stoppat. 

 

3. Beredning av aktuella frågor in om GAC 
(Governmental Advisory Committee) 
inför det kommande ICANN-mötet den 
17–22 september 2022 i Kuala Lumpur 
(hybridmöte). 

Kort genomgång av agendan för GAC, som inte bjuder på några större 

överraskningar, för de RGIG-deltagare som varit med ett tag så är det samma frågor 

på agendan, med ganska liten förändring. 

Arbetet med processen för att kunna öppna för ansökningar om nya gTLD:er har i 

princip pågått sedan den förra tilldelningen 2012. Det börjar nu närma sig något slags 

slut då det finns ett utkast till policy. När det gäller frågan om så kallade ”closed 

generics” finns det en särskild arbetsgrupp som tittar på denna fråga.  

En annan fråga som hängt med sedan GDPR trädde i kraft gäller frågan om whois 

och frågor om dataskydd och hur ICANN ska hantera detta, där en viktig fråga gäller 

hur brottsutredande myndigheter snabbt och enkelt ska få tillgång till uppgifter ur 

whois-registret. Det finns ett utkast (Draft Registration Data Consensus Policy for 

gTLDs) som nu är ute på publik konsultation till den 31 oktober. Tanken är att dessa 

bestämmelser sedan ska införlivas i kontrakten med alla registrys och registrarer, och 

att det ska träda i kraft under första kvartalet 2023 med 18 månaders 

genomförandetid.  

Frågan kring DNS Abuse finns också på agendan i likhet med tidigare ICANN-möten. 
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4. Diskussion kring aktuella frågor inom 
ICANN:s övriga olika intressegrupper 
inför ICANN-mötet 

• ccNSO - Country Code Names Supporting Organisation 

Samma frågeställningar som nämnts ovan under punkt 3. Även här finns en grupp 

som jobbar med DNS Abuse. Whois-frågan är fortsatt intressant, även om det inte är 

några problem för .se, så är den viktig för internet i stort. 

En ny sak som kommer tas upp på mötet gäller ett nytt förslag från EU-

kommissionen om skydd för geografiska beteckningar. 

 

• GNSO - Generic Names Supporting Organisation 

Ingen med på mötet som kan berätta om gruppens arbete. 

 

• SSAC - Security and Stability Advisory Committee 

Framfördes att SSAC har släppt ett dokument om routingsäkerhet och hur de tycker 

att det bör fungera. 

 

• RSSAC - Root Server System Advisory Committee 

 Arbetsgruppen befinner sig i något av en vänteloop. Det mesta sker just nu i en 

annan och bredare grupp och handlar om att ta fram en ny koordineringsstruktur för 

rotserveroperatörerna, bl.a. med mer transparens, exempelvis om hur det ska gå till 

att ta bort en befintlig rotserveroperatör eller utse en ny. Fokus ligger på tre olika 

saker: 

1. Det kommer att behöva byggas en organisation kring rotserveroperatörerna, 

och frågan är hur hårt knuten denna ska vara till ICANN. 

2. Processen för att skapa och ta bort rotserveroperatörer 

3. Finansiering av systemet 

Arbetet är långt ifrån klart, dock finns det en viss fördel med att det går långsamt då 

det inte går att genomdriva kuppartade försök, och arbetet i sig inte är brådskande. 
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• ASO - Address Supporting Organisation 

Ingen med på mötet som kan berätta om gruppens arbete. 

Apropå RiR:ar nämndes dock kort om att det hänt mycket kring AFRINIC som 

organisation. AFRINIC har delat ut många adresser till en kinesisk aktör, som 

använder adresserna i Asien. AFRINIC har gått till domstol, men domstolen har gett 

den kinesiska aktören rätt. Det hela har i princip stoppat AFRINIC:s organisation och 

verksamhet där både VD och styrelse har avsatts.  

Situationen är en väckarklocka som ekar över hela internet. Vilka juridiska risker finns 

för andra RiR och för ICANN visavi exv. rotserveroperatörerna m.m. 

 

5. Presentation av PTS redovisning av 
IPv6-uppdraget 

PTS presenterade redovisningen av det senaste regeringsuppdrag kopplat till IPv6, 

som redovisades till regeringen den 31 augusti 2022. 

Framfördes att det var en bra rapport som PTS lämnat till regeringen. En viss 

diskussion fördes även kring de mätningar som görs avseende IPv6 i offentlig sektor. 

6. Övriga frågor 

ICANN har varit i kontakt med PTS om att anordna en ICANN-workshop i Sverige. Det 

ser ut att bli en sådan den 24 oktober 2022. Det flaggades för att det datumet 

krockar med RIPE:s möte som hålls samma tid i Belgrad.  

 

I ljuset av att det de senaste mötena varit betydligt färre deltagare jämfört med 

tidigare lyftes frågan om RGIG:s framtid; dels om det ska fortsätta och hur vi i så fall 

ska arbeta framåt. Det framfördes synpunkter om att RGIG fortsatt behövs.  

 

7. Nästa möte 

Nästa RGIG möte blir måndagen den 6 mars 2023 kl. 13:00 – 16:00. 


