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1. Inledning 
 

Bo Martinsson hälsar alla välkomna och går igenom agendan samt informerar om 
att punkterna kommer att tas i en annan ordning då Anders Hektor måste avvika 
tidigare från mötet. 
  
Till övriga frågor anmäls:  

 Nya toppdomänen .stockholm, Danny Aerts, IIS  

 Internet access-märkning (infopunkt) Patrik Fältström, Netnod 

Summering av händelser som nu lett till att processen för Transition 
of NTIA's Stewardship of the IANA Functions gått i mål. (Patrik 
Fältström, Netnod)  
 

Patrik inledde med att säga att det är många olika personer/organisationer som 
varit med genom åren och innehållet i bifogade presentation är helt hans egna 
reflektioner.  
 
Presentationen inleds med hur det såg ut i Sverige för ca 30 år sedan då Sverige 
hade ett statligt ägt televerk och ingen fristående regleringsmyndighet fanns. Hur 
det sedan togs politiska beslut om konkurrens på telemarknaden. Uppbyggnaden 
av universitetsnäten Nordnet och Sunet. De fyra olika stora nätverk som fanns 
och vilka länder som hade något finns presenterat samt axplock av det intressanta 
som hände i USA vad beträffar tecknande av avtal, rotzoner, green- och 
whitepapers, ICANN, IANA m.m. Arbetet med övergången som påbörjades 
redan 2009 och blev klart nu i år den 30 september. 
Presentationen avslutas med länkar till ”The IANA Timeline” och ”Overwiew 
and History of the IANA Functions” 
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Kommentarer: 
 

 Det är vissa saker som inte är med i presentationen.  
Detta höll Patrik med om, och betonade återigen att det är hans egna 
reflektioner. Han tycker att alla som varit med på resan bör skriva ner vad 
som hänt sett från deras synvinkel så kanske någon kan skriva en bok 
sedan om vad som hänt. 

 Viktigt att lägga till är Snowdenavslöjandet och sedan NETmundial några 
veckor senare. NETmundial blev framgångsrikt tack vare USA.  

 Vad har nationalstatsföreträdarna tyckt om processen? 
Patrik svarade att han har amerikanska vänner som säger ”not over yet”. 
Kommer en attack mot övergången kommer den snart. Lite oro finns för 
domännamn och kontroll på rotzonen. ICANN har inte dragits inför 
domstol annat än några gånger om domännamn som en tillgång. 
Eventuellt kommer rättsliga processer från civila att komma.  

 Utesluter inte att vissa länder (Kina, Indien, Brasilien) kommer att 
fortsätta strida för att ändå flytta över till FN. Striden kommer att föras i 
OECD. Fortsatt accountabilityarbete. 

 Strax före den 30 september fanns en artikel av en kines som skrev att 
man hade lagt fram en ny strategi hur man ska bemanna ICANN. Det 
kommer att bli mycket mer intressant för dessa länder och en annan 
kaliber av människor som skickas till de olika grupperna och de planerar 
att sitta i alla grupper och i styrelser.  

 Det finns två olika delar av själva ICANN och hur olika länder förhåller 
sig till ICANN. De länder som varit kritiska mot USA har inte varit för 
IANA-transition. Man tar bort det argumentet och nu är man helt plötsligt 
inte starka i multistakeholder-modellen. Kommer nu se hur de kan 
kritisera. 

 
2. Diskussion kring aktuella frågor inom ICANN:s olika 

intressegrupper, inför ICANN-mötet den 3-9 november 2016 i 
Hyderabad, Indien. 

 
Det är ett s.k. C-möte som är ganska långt. Det är också första mötet efter att 
IANA överlämnats till ICANN helt och hållet. 

 GAC, Governmental Advisory Committee 
  

Anders Hektor, Näringsdepartementet, är huvuddeltagare för Sveriges räkning 
men kommer inte att kunna närvara så Bo Martinsson, PTS blir ensam 
representant från Sverige.   
 

 Fortsättning på CCWG om accountability /hur 
intresseorganisationen ska fungera. Frågan drivs i 9 undergrupper. 

 Mest kontroversiella jurisdiktionen är mänskliga rättigheter. 
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 ICANN bylaws har ju förändrats så GAC kommer behöva titta på 
hur man ska förhålla sig till det som ändrats och nya personer till 
olika funktioner kommer att behöva väljas. 

 DNS abuse kommer också att komma upp. Det finns en 
arbetsgrupp som lagt fram ett antal förslag.  

 Beträffande Whois har arbete pågått ända sedan översynen gjordes. 
ICANN board tog initiativ till en expertgrupp som skulle arbeta 
fram förslag. Arbete pågår med frågan om vilka krav som ska ställas 
på registerdata därefter ska man bedöma om eller hur man ska 
ersätta. En första rapport ska vara klar till årsskiftet. 

 Ny gltd runda – behöver något ändras och hur. 

 Översynen consumer protection, competition. Utifrån vad man sagt 
hittills blir det väl ingen ny runda förrän framåt 2020 men board vill 
att det ska gå fortare. 

 Val av ordförande och vice ordförande. Thomas Schneider ställer 
upp för omval till ordförandeposten och det finns ingen 
motkandidat. Till de 5 viceordförandeposterna finns 6 kandidater 
(Kina, Egypten, Frankrike, Peru, UK och Niue). Det finns inget i 
reglerna som säger att det ska vara nationell diversitet men nu när 
det är två kandidater från Europa säger vissa att man bör tänka på 
det. 

 Operating principals måste anpassas utifrån GACs nya roll också. 
  
Maria Häll, Sunet, frågade vilka som är med från EU-kommissionen nuförtiden.  
Bo Martinsson, PTS, informerade att just nu är det Megan Richards men hon har 
inte hand om någon enhet utan är mer rådgivare men det oklart hur det blir i 
fortsättningen.    
 

 ccNSO, Country Code Names Supporting Organisation 
 

 Det blir en hel del nomineringar och tillsättningar till de nya 
grupperna. 

 Stol nr 11 i board är ledig för omval. 

 Det finns diskussion kring namingfunctions agreement. 
 

 GNSO, Generic Names Supporting Organisation 
 
Man kommer troligtvis jobba med alla processer som pågår. En het potatis är 
frågan om system med olika nivåer vad man får se och komma åt. Problemet är 
vem som bestämmer det.  

 

 SSAC, Security and Stability Advisory Committee (Patrik Fältström, 
Netnod) 

 

 Följer whois–delen.  
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 Staff tog fram förslag som board beslutade. Reconsideration request 
måste tas upp inom 30 dagar men det skedde inte. Sen har det varit 
en tyst open consultation - alltså hemlig. Vi är oroliga att det inte 
sker på rätt sätt. Den är public men finns inte listad i listan över 
public consultations.  

 Vad gäller alla parallella arbetsgrupper kommer vi skicka ut våra 
input till dem alla idag. 

 Appeals commite har bjudit in bl.a. Göran Marby till möte med 
SSAC för att få reda på vad de håller på med.  

 Patriks period som ordförande går ut 2017. 
 

 

 RSSAC, Root Server System Advisory Committee 
 
Inte något speciellt på gång i denna grupp.  
 

3. Information och reflektioner från ITU:s CWG-Internet den 13-14 
oktober 2016 (Open Consultation mötet är den 11 oktober) 
(Anders Hektor (Näringsdepartementet) 

 
Rådsarbetsgruppsveckan började med ett öppet konsultationsmöte. Det var inte 
så många som var på mötet. De ämnen som behandlas är en kompromiss av vad 
alla länder kan komma överens om för tema. Temat denna gång var om internet 
access och olika aspekter av det. 

Två dagar efter var det nytt möte för den här konsultationen. Den första skulle 
stängas och nytt tema bestämmas. En del länder vill att gruppen ska ta slutsatser 
men tidigare har vi kommit överens i gruppen om att vi inte ska det. Nu kom vi 
överens om att inkludera bidragen i ordförandens rapport. Nytt tema 
contributions togs. Anders skickar ut vad temat var på RGIG-listan. 

 Ryssarna ville ha kring säkerhetsaspekter. 

 Sverige vill ha gender men det vill en del länder absolut inte ha 

 Vad som kunde vara intressant är temperaturen i IANA-övergången. 

 En sak som drivs hårt är DOA (Digital Object Architecture) DONA 
(Digital Object Numbering Authority), säker identifiering av objekt IoT. 
ITU ville bl.a. använda det för sin egen dokumentation. Internet society 
skriver papper som förhoppningsvis ska beskriva vad det är. Papperet 
kommer kanske redan nästa vecka.   

Värt att notera är att vid förra mötestillfället skickade Netnod in bidrag men några 
övriga svenska bidrag har inte förekommit.  Anders sa att Sverige kan skicka 
contributions och föreslå teman. Anders återkommer i frågan. 
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4. Information och reflektioner från arbetsgruppsmötet för Enhanced 
Cooperation (WGEC) som ägde rum den 30 september 2016. Anders 
Hektor (Näringsdepartementet) 

 
Henning Envall från reppen i Geneve deltog på mötet. Anders själv kunde inte 
närvara. 
  
Peter Major klev av som ordförande och ersattes av brasilianaren Carlos Fonseca.   
Många tycker att det efter IANA-övergången är passé att diskutera enhanced 
cooperation men utvecklingsländer vill att man fortsätter. Gruppen är tillsatt av 
senaste wsis-översynen och måste rapportera något. Anders delar rapporten via 
RGIG-listan inom kort. 
  

5. Inför IGF-mötet den 6-9 december 2016 i Guadalajara, Mexico. 
 

Enligt utskick på RGIG-listan kommer tre personer från SIDA att delta. Det kan 
även bli aktuellt med fler deltagare bl.a. från Näringsdepartementet och UD.   

6. Övriga frågor. 
 

Den nya domänen .stockholm (Danny Aerts, IIS)  
 
Danny framförde att domänen .stockholm bör ligga under lagen om toppdomäner 
i Sverige och att Stockholms stad borde också kunna få besök och tillsyn precis 
som IIS. Danny vet att PTS gjort en utredning förra året men nu råder tystnad. 
Han tycker att PTS borde göra något.  

Den tolkning PTS gjorde i samband med regeringsuppdraget var att man  inte 
kunde tolka in städer i definitionen av nationella toppdomän. .stockholm är 
definitivt en toppdomän som relaterar till Sverige. PTS vet inte riktigt vad som 
skett på Näringsdepartementet efter rapporten.  

Danny ber PTS att fortsätta ligga på.  

.stockholm har avtal med ICANN och i samband med ansökan uppgavs att 

.stockholm bara skulle användas för Stockholms förvaltning men det finns nu 
indikationer på att det kan komma att börja användas för annat. I samband med 
ansökan utfärdade PTS ett s.k. non objection-brev under förutsättning att 
toppdomänen skulle användas för eget bruk. Om de på sikt gör tvärtemot får vi se 
vilken process vi tillämpar i det fallet.  

Internetaccessmärkning (Patrik Fältström, Netnod) 
 

Diverse olika organisationer klagar på att internetstrukturen börjar bli sämre och 
sämre. Gapet mellan vad samhället tror och vad som finns ökar. På Netnod har 
man inte vetat vad man ska göra och mitt i detta hörde Danny Aerts från IIS av 
sig och hade liknande tankar. Därför samarbetar nu Netnod och IIS med att ta 
fram en specifikation för att definiera vad internetaccess är för något nuförtiden.  
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Hos Netnod finns en projektledare som gör en förstudie kring hur ett eventuellt 
projekt skulle kunna se ut. Förstudien pågår fram till slutet av november. Hör av 
er till Patrik så får ni prata med projektledaren 

Fler övriga frågor 
 

 Danny Aerts berättade att IIS styrelse i maj godkände tre lite större 
satsningar. 
Man ska öppna ett campusliknande innovationscenter. 
Man kommer mer och mer att fokusera på utbildningsplattform och e-
learning. 
Under tre år kommer motsvarande 9 miljoner kronor att frigöras för 
arbete med området internetaccess. I och med Netnods kunskaper 
kommer en projektspecifikation att finnas med på IIS styrelsemöte i 
december. 
  

 Maria Häll, Sunet sa att de stöter på en hel del problem i samband med 
byggandet av nya nät vilket sker ca vart tredje år. Det är dålig kvalitet på 
basinfrastrukturen som är oerhört viktig.   

Netnod har framfört sin synpunkt att det är väldigt viktigt att svartfiber 
finns tillgängligt och att det är viktigt att nya LEK tar upp detta.   

IIS föreslog att man ska försöka få fram en best practice branschstandard. 
Får man fram en bra standard kan viktiga kundgrupper säga att de vill 
köpa enligt den och den specen. Man behöver ett verktyg för att kunna 
kontrollera. Utan en bra grossist kan inte operatören leverera. Det handlar 
om att det både måste finnas svartfiber och att det inte ska vara så mycket 
avbrott. 

7. Nästa möte blir den 7 mars 2017 kl. 13-16. Om någon känner att det 
skulle vara trevligt att hysa mötet i sina lokaler istället för här hos oss på 
PTS så får ni gärna höra av er. 

 


