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1. Inledning 
 

Alla hälsades välkomna. Därefter följde en kort presentation av deltagarna.  
Beslutades att punkt 3 och 8 byter plats.   

 
2. Arbetet med frågor om internets styrning i FN-systemet, 

framförallt den kommande WSIS-översynen. 
(Näringsdepartementet) 

 
WSIS + 10 får sitt klimax i FN:s generalförsamlings högnivåmöte den 15-16 
december. Första utkastet till den text man arbetat med kommer inom de 
närmaste dagarna och kommer att cirkuleras på RGIG-listan. Sverige ska vara 
med och svara. Ett förslag till gemensam linje, vad vi är överens om mellan 
länderna, togs fram i våras men det handlade om arbetet fram till december så 
det är överspelat. 
 
Co-facilitators har haft möten med stakeholders och ska ha ett till i oktober. En 
rapport som beskriver arbetet hittills är framtagen. Non-paper ser bra ut men 
det finns delar som inte är lika fantastiska. Inom EU har man lyckats samla sig 
kring kommentarer som också är bra. Ryssland vill ha summit 2020 - vi vill 
helst inte det men är inte riktigt eniga inom EU vad vi vill ha. Fortsatt mandat 
för IGF - tycker det ska förlängas 5-10 år. Vissa vill ha ToR vilket vi inte är så 
förtjusta i. Mycket pekar på koppling till sustainable development goal som kan 
bli kostnadsdrivande och leda till förväntningar från utvecklingsländer. 
Actionlines mappar med de olika målen och det finns mycket överlapp så WSIS 
skulle kunna bidra. På fråga om det är svårt att mappa mot FN:s mål blev svaret 
att det kommer att komma förslag i Zero draft hur det ska se ut. Igår och idag 
möts en arbetsgrupp i Genève som man skulle diskutera Zero draft. 
Slutrapporten som diskuteras i den gruppen ser bra ut. New York-processen är 
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det som är relevant nu inte Genève processen. UD kommer inte att skicka 
någon representant.  

 
3. Arbetet med förändringar i instruktionen till PTS och i 

Toppdomänlagen. (Näringsdepartementet) 
 
Det är två personer som tittar på detta och överväger om de ska skicka 
rapporten på remiss eller inte då den redan har varit på remiss. 
Näringsdepartementet överväger hur man ska gå vidare i frågan.   

 
4. Information från ITU:s Open Consultation CWG on Internet – om 

IXP:er. (Näringsdepartementet) 

Vid ITU:s fullmaktskonferens i Busan kom man överens om att öppna upp 
arbetsgruppen CWG on Internet men då det inte var möjligt blev 
kompromissen att man skapade ett möte före arbetsgruppen. CWG bestämde 
ämnet - att tala om IXP:er och presentera de problem som finns i IXP-världen. 
Cirka en tredjedel av personerna som skickat inspel var där på mötet i förra 
veckan. Man måste vara beredd att presentera sitt inspel eller delta på distans 
om man inte har möjlighet att vara där. 
Diskuterades hur vi skulle dra slutsatser, vore bra med ordförandes slutsats men 
ordförande från UAE avstod från att ta upp det så man noterade bara 
områdena som fördes fram. Imorgon och i övermorgon ska grupperna träffas 
och några förslag på hur det ska tas upp har kommit. Länder som inte har egen 
kustlinje har problem med kostnadsbilder för accesser då de inte kan lägga egen 
kabel. Eventuellt är det en fråga för ITU att hantera. Nytt förslag på ämne från 
USA och Storbritannien är kostnader för anslutning för funktionshindrade. 
Det var ett bra första försök och om det uppfattas som en viktigt fråga kan det 
komma massor med människor. Det är inte sagt hur lång tid mötet ska ta så i 
någon mening liknar det IGF i det lilla.  

 
5. Läget i den pågående processen för Transition of NTIA's 

Stewardship of the IANA Functions. (Netnod) 
 

Bakgrunden till processen sammanfattades till att börja med. Det har varit en 
övergripande koordineringsgrupp (ICG) och tre undergrupper som arbetat med 
olika saker, namn, nummer och protokollparametrar.  
    
ICG har tagit fram ett koordinerat förslag och skickat ut för att få in 
synpunkter. Ett förslag ska vara klart till mötet i Dublin. Man har kommit 
överens om att jobba otroligt hårt för att försöka komma så långt man kan.  
IGC har telefonkonferens 8 oktober och sedan möte i Dublin och de 
synpunkter/kommentarer som kommer in fram till den 7:e kan vara underlag 
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till diskussioner. Sveriges synpunkter måste hanteras på extremt noggrant sätt 
för att veta att det är rätt omhändertaget. Vissa kommentarer anser ICG att de 
kan hantera, vissa kan de dra slutsatser av där de kollar att de tänkt rätt och 
andra har skickats tillbaka för att få en förklaring.   
 
Frågor och kommentarer:  
 
- Hur löst eller hårt är de två processer som finns kopplade till varandra? Svar - 
protokollparametrar och nummer har överenskommelse med ICANN. Man 
kommer bara mäta att ICANN når upp till den SLA som finns.  Sista delen är 
policyprocessen som ICANN själv håller i vad gäller namn. När CCWG (se 
nästa punkt) är färdig är det ICG som gör det sista – skickar deras förslag och 
frågar om det är ok och då är man färdiga. 
 
- Det finns politiska krafter som försöker hindra en sådan diskussion. Det finns 
en inrikes diskussion i USA där privat sektor hellre ser att kontraktet är kvar 
hos amerikanska regeringen 
 
- Det kan finnas länder som vill att processen ska misslyckas.  
 
- Måste CCWG få konsensus - måste allt få full koncensus? 
Svar- när papperet väl är färdigt måste resp. SO och AC godkänna och sedan 
måste vi godkänna för att papperet ska gå vidare.  
 
-  Kan FN:s generalförsamling göra något för detta i december? 
   Det finns ju krafter som inte vill att det ska vara kontrollerat av USA.  

 
6. Läget i den pågående processen om att Enhancing ICANN 

Accountability (kompletterande process till den i punkt 5). 
(Näringsdepartementet)   

Det finns brett stöd men också vissa skiljelinjer i ländernas inlägg och Frankrike 
är det land som uttalat sig mest kritiskt. Förslaget innehåller bl.a. frågor som: 
hur ska medlemmarna vara medlemmar; kan GAC vara med, vilka kan/får 
rösta.  
Det finns olika uppfattningar inom olika grupper och det är många saker som 
ska falla på plats. Det ska finnas ställe att klaga om ICANN bryter sitt regelverk 
(bylaws), det ska finnas human rights-frågor och stresstester och man ska ta 
fram förslag hur man ska hantera frågor "vad händer om".  

Kommentarer:  
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- Vid Los Angeles-mötet kom man inte framåt så mycket som man hade trott. 
Det blev för mycket diskussioner och folk var pessimistiska efter mötet. Igår 
hölls ett telefonmöte som var mycket lugnare.  

- Vid förra GAC-mötet godkände man CWG-rapporten som den var då. 
CCWG hade förslag som ICANN:s styrelse inte var så pigga på utan de hade en 
egen förenklad variant.  

- Det hade varit bättre om  ICANN:s styrelse svar till CCWG varit tydligare 
beträffande vad man inte kunde gå med på juridiskt sett och vad man inte gillar.     

Det är ingen av de närvarande som har så mycket info från Los Angeles.  

 
7. Diskussion kring övriga aktuella frågor inom ICANN:s olika 

intressegrupper, inför ICANN-mötet den 18-22 oktober 2015 i 
Dublin. 

 GAC, Governmental Advisory Committee, Närindsdepartementet 
  
Three letter codes. Man ville ha en grupp som tittar på landskoder. Vad finns 
det för fördelar och nackdelar och kan ni tänka er att allokera enligt listan. I 
förra omgången handlade det om tvåbokstavsförkortningen på andranivån – 
USA, Storbritannien, Sverige och Holland är de länder som går med på det. IIS 
har ingen åsikt vad gäller användandet av swe.  
Andra saker att ta tag i är whois, geografiska namn m.m. 
 

 ccNSO, Country Code Names Supporting Organisation, IIS  
Igår kom en agenda vad mötet ska innehålla men den är inte specificerad. Hur 
det går beror på hur det blir med de olika förslagen från det spretiga 
communityt av toppdomänadministratörer. 
Elisabet Ekstrand ska berätta om pirate-bay målet på mötet. 
 

 GNSO, Generic Names Supporting Organisation, Fenix Legal 
 
Man kände igen dagordningen. Några punkter är färdiga men mycket är IANA 
relaterat. Ordförande för GNSO har gjort sin tid och kandidaten som förts 
fram ligger bra till. Hon är intresserad och fokuserad på IP-frågor. 
En övrig fråga man jobbar med är att hitta tvistlösningssystem för NGOs I 
januari tyckte man att frågan var ganska klar men sen var frågan om man skulle 
överklaga. Det var ett jättebra möte i Argentina. Ingen rapport har kommit från 
mötet i Paris så man får ta beslut i Dublin. Det är svårt att upprätthålla 
entusiasmen i arbetsgruppen när man inte fått input från någon. Inte heller från 
GAC har man fått någonting.   
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 SSAC, Security and Stability Advisory Committee, Netnod 
 
Man kommer att svara på trebokstavsgrejen och Netnod hoppas att det förslag 
man kommer fram till ska vara genomtänkt. Lösningen måste ta hänsyn till 
ISO-lista som finns. Man har funderat på att skriva om hur dåligt det är att 
använda IPv4 överhuvudtaget. Idag använder man andra adresser än de som är 
tilldelade en själv. Antingen skapar man en internetoperatör och då blir man 
tilldelad en adress eller så köper man ett bolag som har ip-adresser och tar med 
dem i köpet eller så köper man ip-adresser på marknaden. För närvarande 
kostar de 10 dollar styck. Ett annat sätt är att titta på vilka som är allokerade 
men ej öppnade. När inte det går längre börjar man använda IPv4 adresser som 
finns allokerade i Afrika. Innan vi kommer in i tredje fasen måste vi börja 
använda IPv6. 
  
På frågan om IIS har en spärrlista med geografiska namn blev svaret att den är 
så liten som möjligt och man agerar så liberalt som möjligt.   
 

 RSSAC, Root Server System Advisory Committee, Netnod 
 
Den nya processen som de har internt fungerar.  

 
8. Europeisk nummerplan för IoT. Anders Hektor 

(Näringsdepartementet) 

EU-kommissionen har förordat en speciell nummerplan för IoT. Varför 
diskutera nummerplanen i RGIG kan man fråga sig, sa Anders. 
Näringsdepartementet har haft ögonen på IoT ända sedan förra sommaren när 
det var en debattartikel om att regeringen gör för lite. Man har funderat på vad 
som är så speciellt med IoT t.ex. policyfrågor om spektrum och dataskydd ska 
tas om hand bra.  

Rapporter handlar om hur IoT kommer att utvecklas men inte om aktörernas 
roller och hur uppkopplingen ska se ut.  Det uppstår ett adresseringsbehov men 
man har inte talat om behovet att gå över till IPv6. 
Violas nummerplansblogg dyker upp. Det finns behov av en massa nya saker 
som behöver kopplas upp. Vad kommer det att betyda för öppenhet eller 
inlåsning av kunden och fortsatt öppenhet för internet. Historiskt har det 
funnits intresse från en stor europeisk operatör om nätverk för 
sakidentifieringssystem. Nätverket blev aldrig av men det blev många frågor 
kring hur allt skulle utvecklas. Frågan är varför man talar om en europeisk 
nummerplan när internet är världsomfattande. Kan det bli något 
konkurrenshinder? PTS tror att extraterritoriell användning och roamingfrågan 
vad gäller E.164 nummer är en viss problematik i Europa och att det kan vara 
en av orsakerna till att Kommissionen vill ha en europeisk nummerplan.  
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Vad gäller IoT så används bara IPv6-adresser. IPSO Alliance skapades så, Cisco 
puffade för det. 

IPv6 adressen som flyttas från mig till en annan operatör kommer få en annan 
adress. Adressen beror på var saken befinner sig, därför har man domännamn. 
Vad är ett namn och vad är ett nummer? Vad är en fysisk adress och vad är den 
logiska adressen. Blir lite mer förvirrande när man talar arkitekturen. Netnod 
tror det är den stabila adresseringen. Tror det är namngivningen över ip-
adresser man använder. Folk vill hitta på ett namnrymdsystem där man kan ta 
betalt för uppkopplingar. Alla som försöker standardisera är förvirrade.  Vad 
som håller på att hända är att Internet society är på väg att färdigställa ett 
papper som förklarar IoT.  Det har tagits initiativ till att starta Internet of Food. 
Vad gäller namngivningssaker så finns det enormt mycket pengar.  På 
världsutställningen i Milano i dagarna har de en hörna i USA:s monter om 
framtidens mat.  

Nästa sak är att få alla som behöver namn att följa reglerna så Netnod tror att 
det går att få till mer kring mat. Enda sättet att komma framåt är att titta på de 
olika sektorerna.  

PTS sa att nummeranvändningen för IoT eller M2M har diskuterats länge inom 
CEPTs nummergrupp. ETNS har varit ”död” en tid, koden är tillbakadragen 
sedan länge. Oklart om IPv6 eller vanlig E.164 adresser ska användas. Man 
hade ett möte kring detta på PTS, före sommaren, med operatörer. PTS har 
allokerat nummerresurser för M2M i nummerplanen. CEPT tar fram rapporter 
kring detta och även Berec tittar på det. PTS ser inte att det skulle vara bra att 
ha en europeisk nummerplan utan det vore bättre med en global. Det finns 
redan landskoder allokerade som skulle kunna användas. 

Förslag framfördes att man kanske skulle ha en speciell sittning kring om e164 
eller annat ska användas.  

Kommentarer: 

- Vi tror man kommer ha IPv6 adresser för att tala med saker. Säkerheten ligger 
i att ip-adresserna används på rätt sätt. Vad gäller ENISAs saker så håller de 
rent operativt inte så hög teknisk nivå.  

- ITU har inrättat en arbetsgrupp för IoT. Förhoppningsvis kommer vi kunna 
följa det. Saker flyttas till SG 20 gruppen. 

- Det här kan inte ersätta IP sägs det p.g.a. den installerade basen och att det 
skulle vara så dyrt men allt kan ersättas och det finns intressen som vill ha en 
annan lösning.  
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Vi funderar på hur vi ska fånga upp kommentarer och sen tar vi det på RGIG-
listan sa Anders.  

9. Reflektioner från EuroDIG den 4-5 juni 2015 i Sofia, Bulgarien. 

Ingen av mötesdeltagarna var där och det fanns därför inget att rapportera.  

 
10. Inför IGF-mötet den 10-13 november 2015 i João Pessoa, Brasilien. 

Agendan för mötet visas. Det kommer diskuteras en hel del kring WSIS även 
här. Från SIDA är det tre personer som ska åka. Näringsdepartementet ska åka 
och UD kommer säkert åka. Kanske någon från Netnod. Ericsson brukar vara 
med och har tidigare varit inblandade i best practice forums. Ingångsvärdet i 
diskussionerna är att om det finns en CERT så är det säkert. P.g.a. det har man 
tappat lite intresse. Oklart om någon från PTS kommer åka. 

11. Övriga frågor 

NISdirektivet. 

Man förhandlar de svåra jurisdiktionsfrågorna kring etableringskrav. Borde få 
ledning av dataskyddsförordningen.  

Parlamentet vill ha transparens och vill att det skapas listor över vilka företag 
det är som ska rapportera.  

Inom DSM finns någon som ska rapportera vilka partnerskap vi har i Sverige 
och vilka som fungerar. Gäller det tekniska har vi redan rapporterat är det 
personligt kan det vara något annat.  

12. Nästa möte 

Nästa ICANN möte är 5-10 mars 2016 så nästa RGIG-möte föreslås till den 16 
februari kl. 13-16.   

 

 


