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1. Inledning  

Alla deltagare hälsades välkomna. Kort info om nationellt IT-brottscentrums 
uppbyggnad och arbete.  

2. PTS arbete med frågor kring IPv6. (PTS)    

Införande av IPv6 har varit aktuellt under många år både i Sverige och globalt. 
Införande har gått lite trögt, inte minst i Sverige. PTS tidigare arbete har främst 
baserats på ett tidigare regeringsuppdrag att myndigheter ska införa IPv6 med 
bl.a. framtagande av en vägledning hur man gör för att införa IPv6, 
informationsinsatser och främjande via konferenser och möten. På senare tid 
har aktiviteterna varit på sparlåga då det varit lite oklart vilken roll PTS ska ha 
kring IPv6. Efter dialoger med Näringsdepartementet kom man under 2017 
fram till att PTS arbete framöver ska inriktas på hur man kan få IPv6.  

Varje år gör PTS en bredbandskartläggning och då hängde vi på frågor i 
samband med den under hösten 2017. Det visade sig att endast ca 2 % av 
aktörerna hade möjlighet att kommunicera via IPv6. En uppföljande 
kartläggning gjordes vid bredbandskartläggningen 2018. Större delen av antalet 
aktörer svarade på de ca 11 frågor som ställdes och PTS håller för närvarande 
på med analys och sammanställning av resultatet. Se bifogad presentation för 
våra preliminära iakttagelser.  

Synpunkter i samband med diskussion/frågor kring vad PTS ska fortsätta med 
och göra: 

- Ett problem är myndigheter vars IPv6 är trasigt och inte går att slå av. 
16 % av myndigheterna hade trasig IPv6 men om de själva hade IPv6 
internt skulle de upptäcka direkt.  
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- På frågan om PTS själva erbjuder IPv6 för t.ex. sitt gästnät blir svaret 
nej. Kommentar att PTS själva måste införa IPv6.  

- Bredbandskartläggningen riktar sig bara till fastnätsoperatörer. Det är 
bättre siffror på mobila enheter. Intressantare att se hur det ser ut på 
mobilsidan.  

- Presentera siffrorna så man vet vad de avspeglar.  
- Många har stödet för IPv6 men det måste aktiveras. 
- Kvaliteten på access sjunker i Sverige, p.g.a. brist på konkurrens, vilket 

är oroande.   
- Man måste kanske tvinga användare att gå över till IPv6, t.ex. genom att 

flytta en tjänst som bara blir tillgänglig via IPv6.  
- I Norge är det krav på IPv6 vid alla upphandlingar.  
- Arbeta för att IPv6 ska vara ett krav inom staten. 

I presentationen finns en tabell, från OECD-rapporten ”Going digital in 
Sweden”, över införandegrad 2018. Sverige låg på 5 % införandegrad, att 
jämföras med EU-genomsnittet på 10 %. Med anledning av rapporten har 
regeringen tagit till sig kritiken och beredning pågår hur det ska omhändertas. 

3. Telia Companys arbete kring AI och etik. (Telia 

Company)  

Telias representant tror att AI kommer att vara på RGIG-agendan många 
möten framöver och vill därför göra en presentation av Telias syn på AI. 

I framtiden kommer allt från jurister till kundtjänster att automatiseras. 
Arbetsmarknaden kommer att påverkas och människor kommer att behöva 
satsa på nya utbildningar. AI rör alla så man måste hitta sätta att fånga upp 
möjligheter och risker med AI. AI är fortfarande styrt av människa och inte 
maskin. 

Telia jobbar med mänskliga rättigheter inom hållbarhet. Runtom på Telia i olika 
länder sker det f.n. massor med arbeten beträffande AI och det kommer att 
fortsätta men man tittar just nu på om det behöver samordnas.  

I bifogad presentation finns de principer som Telia tagit fram kring de etiska 
ramarna för AI, t.ex. privacy, säkerhet och transparens. Man har bl.a. tittat på 
vad Deutsche Telekom gjort och de arbeten som pågår inom EU gällande AI.  

Det finns också länkar till ett hållbarhetscenter som nyligen bildats samt till ett 
EU-papper som tas fram. När papperet är klart, troligtvis i april, kan man fylla 
på med hur EU ser på AI-etik.    

4. Arbete inom ITU-T (SG20) med en ITU-standard 
    (rekommendation) om "An architecture for IoT  

     interoperability" (PTS)   

 



 

 
 

Post- och telestyrelsen 3 
 

ITU är en 160 år gammal org. uppdelad i tre sektorer radiospektrum, 
utvecklingsfrågor samt teknisk standardisering. Nummerrelaterade frågor är 
alltid relevanta inom ITU. En del försöker flytta in internet governance frågor 
till ITU.   

Rekommendationen ”An architecture for IoT interoperability” fanns med som 
bilaga i mejlet som den preliminära agendan skickades ut med. 
Rekommendationens syfte är “The intent of this recommendation is to describe 
DOA features and its capabilities to meet common requirements of the 
Internet of Things, especially the use of DOA to address security and 
interoperability issues in IoT applications.” 

Rekommendationen lades fram som ett färdigt förslag väldigt mycket 
specificerat på DOA. Hanteringen har varit väldigt icke transparent.  ITU ska 
vara teknikneutralt och det här strider mot det. Effekten av att standardisera 
DOA skulle variera från i princip inget till mycket kostsamt. Papperet 
klubbades igenom och har sedan skickats vidare för att antas. Ett nytt papper, 
som inte är färdigt att antas som ITU-rekommendation, skickades ut 
häromdagen. Det är kopplat till DOA men man flyttar till DONA foundation. 
Man blandar ihop vilka identifierare som ska användas och vad som är bra. 
Krav och specifikationer blandas för lösning av kraven. Det finns svagheter i 
DOA-hanteringen och allt är en enda röra. Det finns flera som sagt att papperet 
inte kan antas med en sådan här snabbprocess.  

På frågan varför PTS följer det här trots att det inte verkar relevant blev svaret 
att vi behöver följa och stävja så mycket vi kan.  Det finns inga företag från väst 
(USA, Kanada, Europa) som följer det här. GSMA följer det här med 
representation på varje möte för att deras medlemmar börjar möta referenser i 
mellanöstern (Kina och Asien) där det refereras till studygroup 20. PTS 
kommer inte börja åka på arbetsgruppsmöten då man inte har resurser till det 
och inte åker på den typen av möten inom ITU. I april är det ett nytt möte i 
Geneve men PTS kommer inte delta.    

5. Diskussion kring aktuella frågor inom ICANN:s 
    olika intressegrupper, inför ICANN-mötet den 9-14 

    mars 2019 i Kobe. 

  

GAC, Governmental Advisory Committee   

Övergripande schema över GAC:s frågor som ska behandlas under mötet 
visades och även andra gruppers möten som pågår parallellt.  

Whois och GDPR är några av de största frågorna som kommer diskuteras 
liksom geografiska namn vilket många har som en jättefråga. 

Det kommer att bli en ny omgång med nya domäner som släpps framöver.  
GNSO tittar mycket på och avvaktar resultatet från de olika 
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tvistlösningsprocedurerna som tyvärr förlängs och förlängs. För att inte göra 
dubbelarbete avvaktar man lite grann.  

Frågor: 

- Finns det efterfrågan på nya toppdomäner?  
Man ser stor skillnad på DNS och handel med domännamn. Nya 
toppdomäner används inte och så kommer det nog vara. Fråga har 
ställts till ccNSO att se över policy som TLD:er använder för 
domännamn.  

- ccTLD:er som inte styrs av ccNSO bryter mot vilka domännamn som 
får registreras. Är det ngt som diskuteras?  
Om inte GAC gör det kommer nog ITU göra det.  Just nu finns det en 
arbetsgrupp inom ccNSO som ska vara klar i mars.  

- Hur är det med identifiering när man köper domännamn?  
Det kan säkert finnas anledning att se över internationellt hur man gör 
globalt. Finns generellt i regelverken att man ansvarar för att lämna 
korrekta uppgifter när man registrerar domännamn. Den som bryter 
mot regler kan bli avregistrerad.                                          

GDPR/WHOIS har diskuterats sen mer än ett år tillbaka då man började 
bekymra sig för hur det skulle hanteras gentemot de kontrakt man har med 
registrarer etc. Den tillfälliga lösning (nyligen förlängd av board) som togs fram 
måste ersättas av en permanent lösning. En snabbvariant som tittar på om/vad 
som ska ändras i whois togs fram. Man har velat dölja uppgifter även för legala 
företag och har diskuterat kring e-postadresser samt att brottsbekämpande 
myndigheter behöver komma åt uppgifter. En rapport, som varit på public 
consultation före jul, är framtagen. Tanken är att en slutrapport ska publiceras. 
Att ta reda på hur en domän ägs är ett detektivarbete. T.ex. .amazon har varit 
på agendan under flera år.   

Mer info finns på GAC:s hemsida https://gac.icann.org/agendas/icann64-
kobe-agenda   

ccNSO, Country Code Names Supporting Organisation 

Ingen som brukar delta på ccNSO var med på mötet, så någon specifik 
information fanns inte.  

GNSO, Generic Names Supporting Organisation 

Nya generiska toppdomänerna är aktiva i domäntvister. Det är väldigt få som 
använder legalt och professionellt för att marknadsföra sig.  

Förhoppningsvis för sista gången arbetsgrupp om domäntvister. Gruppen hade 
från början relativt många aktiva medlemmar men antalet har minskat.  
Ordföranden i GNSO lämnade tidigare in förslag om att skapa 
skiljedomsförfarande. GAC lovade att samarbete med gruppen från start och 

https://gac.icann.org/agendas/icann64-kobe-agenda
https://gac.icann.org/agendas/icann64-kobe-agenda
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förhoppningen är att GAC kommer fortsätta jobba med frågan och hitta en 
lösning. Inte så stora ändringar behövs i policyn det gäller mer att klargöra.  

GDPR – för de som sysslar med tvistlösning är det i princip katastrof. Många 
registrarer har tagit det ett steg för långt och raderat i princip allting. Det blir 
problem kring whois, domäntvister och även kostnader. Hur ska man kunna 
ordna ett system som kan identifiera en organisation som har ip-jurister och 
veta att man har rätt att få ut informationen så inte alla olika steg behöver gås 
igenom varje gång det är en tvist. 

SSAC, Security and Stability Advisory Committee  

En arbetsgrupp som tillsammans med ccNSO tittar på om ej tillåtna emojis 
t.ex. följer åtkomst till zonfiler och åtkomst till motsvarande whois information. 
Både privat sektor och rättsväsendet arbetar med detta och det måste lösas.  

SSAC:s  review är färdig och nu ska den implementeras.  

RSSAC, Root Server System Advisory Committee 

Nyckelrullning av KSK för DNSSEC i rotzonen ägde rum i oktober och allt 
gick som det skulle. 

Förslag har lämnats till ICANN:s styrelse om hur hantering av 
rotserveroperatörer ska se ut i framtiden. Hoppas de tillsätter en bred 
arbetsgrupp där vi kan diskutera. RSSAC behöver möta med lite 
dokumentation från sin sida t.ex. behöver driftkraven på rotserveroperatörer 
uppdateras och hur man ska mäta. 

RSSAC fick en del kritik vid genomgången av gruppens arbete, som sker med 
jämna mellanrum. Arbetet med att åtgärda den kritik som gavs har påbörjats.  

RSSAC har slutat med slutna möten så i princip är alla möten öppna nu. 

  ASO, Address Supporting Organisation  

IANA Numbering Services Review Committee kommer att publicera sin 
rapport om IANA Numbering Services den kommande månaden. För 
närvarande har man lagt ut en call for public comment: 
https://www.nro.net/2018-IANA-Perfomance-Matrix-Summary-Report  
Det har inte varit några incidenter i IANAs nummertjänster det senaste året. 

ASO AC är för närvarande mitt i urvalsprocessen för ICANN board seat 10. 

6. Inför EuroDIG den 19-20 juni 2019 i Haag.  

 
PTS kommer att delta med en representant från staben för internationella 
frågor men känner inte till om det blir något politiskt deltagande. Den 15 

https://www.nro.net/2018-IANA-Perfomance-Matrix-Summary-Report
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januari hölls ett förmöte för att sätta temat ”Cooperating in digital agenda” och 
program. Programmet finns på hemsidan. Ett till förmöte kommer att hållas.   

7. Övriga frågor.  
 

Netnods mötesrepresentant visade var IVA projektet ”Digitalisering för ökad 
konkurrenskraft” befinner sig nu samt gav även en liten försmak om vad som 
kommer i rapporten som släpps den 4 mars. Bl.a. definition av 
informationssäkerhet, digitalisering – styrning och aktörer, styrning och 
samordning av cybersäkerhet i Sverige, från stuprör till lasagne - hur samordna 
så det blir så effektivt som möjligt.   

8. Nästa möte.  

 

Fastställdes till 12 juni kl. 13-16.    

https://eurodigwiki.org/wiki/Consolidated_programme_2019
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