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1. Inledning 
 

Alla hälsades välkomna. Genomgång av dagens agenda där några av punkterna 
byter plats då några deltagare måste gå innan mötets sluttid.  
 
Till övriga frågor anmäldes:  

 samarbete mellan människorättsorganisationer och internetbolag (Telia 
Company) 

 Infopunkt från Sida. 
 
En kort presentation av deltagarna följde.   
  

2. Svenskt OECD-projekt: Översyn av digitaliseringspolitiken. 
(Näringsdepartementet)  

 
OECD håller på med ett horisontellt projekt "Going digital" som involverar 14 av 
OECD:s olika kommittéer. Man ska göra en digitaliseringsöversyn för att se hur 
telekommarknaden ser ut och vad som hänt.  De frågor som ska besvaras är bl.a.; 
Vad är digitaliseringens möjligheter och vad innebär det att använda dem.? Vad 
betyder att vara bäst? Sverige är inte bäst på digitalisering det finns länder som 
utmanar vår position. Vi har statistik nu men lite statistik om hur 
superdatakapaciteten ser ut i olika länder och ingen data kring AI m.m. Den data 
som kommer vara aktuell om 5 år behöver vi börja mäta nu. OECD vill använda 
Sverige och Columbia som försökskaniner för att ta fram ett program. 
 
Det svenska projektet drar igång nu och ska vara klart om ett år. Man hoppas 
mycket på projektet och ska engagera många departement, PTS m.fl. E-
förvaltning, kompetens, nya tjänster, robotisering, företagens nivå av digitalisering 
kommer vara med i översynen och man hoppas att det blir en "all over society"-
analys. För att skaffa sig kunskap kommer OECD att jobba med 
skrivbordsövningar samt besöka Sverige vid tre olika tillfällen - nu, i juni och i 
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december. Slutresultatet kommer att presenteras under våren 2018 och sedan 
kanske man tar upp frågan i Almedalen till sommaren.  
Anders tycker det ska bli ett spännande projekt och att det är vågat av politikerna 
att beställa en sån här rapport.  
 
En fråga ställdes om det kommer ingå att man tittar på säkerhet då det inte är det 
första folk tänker på och vi är väldigt dåliga på det. När privata användares 
uppgifter kommer på drift är det mycket som händer och det är svårt att sätta ett 
pengavärde på sånt och så finns det de som inte kan använda e-tjänster. Anders 
svarade att han hoppas att de funderar på vad säkerhet eller bristande säkerhet 
kostar.   

 
3. Diskussion kring aktuella frågor inom ICANN:s olika 

intressegrupper, inför ICANN-mötet den 11-16 mars i Köpenhamn 
 

 GAC, Governmental Advisory Committee 
(Näringsdepartementet) 

   
GAC har nu 160 medlemsländer. Det kostar pengar att driva sekretariatet, som tar 
fram underlag och är hjälpsamma speciellt till ledningsgruppen, men 
medlemsländerna vill inte ha ICANN-pengar. Hittills har tre medlemsländer 
(Norge, Holland och Brasilien) finansierat sekretariatet. I år är det roligt att 
Sverige har kunnat lämna bidrag till sekretariatet med 10.000 Euro, Peru har 
bidragit med 2000 Euro och flera andra länder bidrar också men för att kunna 
upprätthålla sekretariatet måste man upp i en högre summa till sommaren.  
 
Med den nya ordningen kring mötesstruktur sker mycket i arbetsgrupper. Det är 
aktiva grupper som producerar mycket papper. En av de viktigare och större är 
CCWG accountability. Andra grupper arbetar med ett program för nya 
toppdomäner, nytt Whoissystem, implementering av nya Bylaws etc. Det vore bra 
om Sverige kunde vara aktiva i EU-lagstiftning då man behöver ha in europeisk 
law inforcement. 
 
Det är inga stora beslut som ska tas vid mötet. Det stora är hur GAC ska hantera 
det nya empowered community. Förhållanden kring GAC-advice har ändrats - en 
del i Bylaws angående råd och koncensus, vad innebär former objection och 
eskaleringsstegen. GAC är en av de beslutande parterna i empowered community. 
Många nya bodies har bildats bildats efer IANA funtionens flytt. 
 
Amazon ansökte om domänen .amazon.  GAC lämnade rådet att den inte skulle 
delegeras då det finns en flod som heter liknande. Amazonbolaget verkar vara 
beredda att dra frågan till domstol och har begärt att få ta del av e-postutbyte. 
Medlemmarna tycker olika i denna fråga. Vid en tidigare konflikt med .africa 
lämnades det begärda materialet inte ut.   
 
 

 ccNSO, Country Code Names Supporting Organisation 
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Ingen har hunnit titta på vad som kommer hända där.   

 

 GNSO, Generic Names Supporting Organisation 
(Fenix Legal) 

 
GNSO är kraftigt involverade i överblicken av tvistlösningsprocedurerna som 
dragit ut på tiden. Man har börjat titta på om det finns alternative service 
providers för den här tjänsten. Gissningsvis är det klart någon gång i höst.  
 
I övrigt väldigt fokuserat på kraven från IGOs att säkerställa sitt namnskydd. Flera 
olika grupper tittar på det. En arbetsgrupp tittar på att hitta hur man ska lösa 
domännamnstvister. IGOs vill inte ha ett system där man tvingas gå till domstol 
där domänamnsinnehavaren eller IGOs har sitt säte. Initial rapport har kommit, 
tiden har förlängts och kommer sluta någon gång efter mötet i Köpenhamn. Man 
har anlitat en extern expert om hur man hanterar en vanlig legal tvist. Om någon 
registrerat ett domännamn så har man kryssat i att man accepterar reglerna att 
kunna ta fallet till en nationell domstol. Vi har kommenterat att man ska ha ett 
helt nytt tvistlösningssystem och försökt få reda på vad man kommit fram till 
under resans gång. Därför har man bildat en liten grupp som snart ska ha möte. 
Tanken är att man i den gruppen ska samla de här frågorna övergripande där 
GAC och Röda korset är representerade. Vid inledande telefonmöte beskrev 
board hur GAC och GNSO arbetar. GNSO startar arbetsgrupp som jobbar fram 
förslag och sedan public comments som sedan ska hanteras därefter är det färdigt. 
GAC är mycket snabbare - man har möte och beslutar.  
 
PTS kommenterade att GAC begärde att board skulle gå in och se hur man skulle 
kunna hantera det här men board ser sig inte som tvistlösare utan snarare som en 
facilitator. 

 

 SSAC, Security and Stability Advisory Committee 
(Netnod) 

 
CCWG Accountability har delat upp sig i flera arbetsgrupper. Det har blivit bättre 
styrning av processen från ekonomisk synvinkel. Det är väldigt få deltagare i varje 
grupp och väldigt få som är aktiva och tittar vad respektive grupp gör.  
 
Vi har lagt tid på human rights vilket ni kan se i ett uttalande som kommer idag 
eller imorgon. Vi accepterar inte att man kommer åt information som rör 
personer.  
 
En stor sak för SSAC är att val av ordförande och vice ordförande har initierats. 
Den som väljs måste vara SSAC medlem. Nuvarande ordförande ställer inte upp 
igen men är kvar året ut.   
 
Med hänvisning till punkten ovan för ccNSO kompletteras med infon att de 
utvecklat en överklagandeprocess om man fått nej på att få ett visst domännamn. 
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SSAC har varit med i en arbetsgrupp kring detta. ICANN board vill veta vad 
SSAC tycker. Att inte ta beslut blir ju lite intressant liksom det nog kommer bli 
intressanta möten. Det har inte varit någon kontakt med ordförande för ccNSO. 
Man är ute efter domännamnet eu på grekiska. När man tittar på om två 
domännamn är confusabel eller inte ska man titta på om det är små eller stora 
bokstäver. Man ska inte ändra kraven. 
 
Diskuterades att Accountability arbetsgruppen har mindre möjlighet att ställa till 
problem. Frågan om jurisdiktion kan bli problematisk och frågan ställdes om han 
sett något om hur den diskussionen går. Svaret blev att det är samma individer 
och samma åsikter. Hade det varit bättre om ICANN varit under schweizisk lag? 
Beror problem på jurisdiktionen där ICANN är?  
 
Vad gäller ekonomin så pratas det generellt som att folk tror att ICANN är en 
väldigt rik organisation men så är det inte. Det finns risk att ICANN pådyvlas 
mycket processer och då behöver de mycket pengar.   

 

 RSSAC, Root Server System Advisory Committee 
(Netnod) 

 
RSSAC är den minsta organisationen inom ICANN med 12 medlemmar och 
håller i rotnamnssystemet. Inom organisationen finns ett politiskt problem som 
varit sovande i över 20 års tid - det finns ingen process för att flytta en 
rotningsserver. 

Man vet inte hur man gör så man har börjat titta på vilka olika aspekter på en sån 
process man behöver lösa. Vad behöver man titta på? Vilka ska vara involverade 
att utforma processen? Hur har det tagits fram och växt till det det är idag? 
Accountability i rotzon. Få folk att förstå hur rotnamnssystemet fungerar. Vi vet 
inte tillräckligt. Skiften har skett men inte enligt någon väldefinierad process. 
Processen måste vara väl förankrad. 

12 organisationer driver 13 serveridentiteter. Vi tar det sakta och försiktigt. Vi har 
workshops två gånger per år för att diskutera frågorna och målet är att om några 
år hitta möjlighet att få processen på plats. Vi säger inget om hur man kan öka 
eller minska antalet. Det måste komma fram ur processen längre fram. Vi har 
vågat öppnad lådan i alla fall.  

4. Information från ITU:s CWG-Internet den 6-7 februari 2017 (Open 
Consultation mötet är den 3 februari 2017) 
(Näringsdepartementet) 

 

Gruppen som bildades runt 2012 arbetar med international internet related public 
policy issues och ska bara diskutera eller utveckla frågor. Det finns en lista med 12 
områden  Public policy frågor som andra parter inte ska vara delaktiga i, t.ex. 
skydd av konsumenters intressen, där man ser att ITU har mandat för dessa 
områden. Bland ITU:s  medlemsstater finns en falang som vill driva att man ska 
använda ITU som ett forum för vad vi tycker i den här frågan men Sverige säger 
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att det är inte bara stater som har intressen i dessa frågor och därför är det inte 
relevant att ha dessa diskussioner. 

Vid förra plenipoten 2014 bestämdes att gruppen ska ha offentliga konsultationer 
inom frågor. Alla intressenter får skicka in bidrag och sedan hålls möte, i 
anslutning till arbetsgruppens mötesvecka, där alla stakeholders deltar. Till den 
senaste öppna konsultationen, developmental aspect of the internet, inkom 64 
bidrag. På konsultationsdagen diskuteras alla bidrag och kanske frågor ställs. Det 
brukar vara en bra panel och globala perspektiv på frågorna tas upp av 
regleringsmyndigheter från olika länder och intresseorganisationer som beskriver 
hur de ser på verkligheten så det blir en bra bild av hur situationen ser ut. Resten 
av de två dagarna handlar om temat för nästa möte. Frågor ställs mot varandra 
och man väljer det som är mest provokativt.  Gender diversity, som varit uppe till 
förslag många gånger, föreslogs liksom OTT. Det blev ingen koncensus utan 
oavgjort mellan de olika förslagen och ordföranden sa att frågan lämnas vidare till 
council, en grupp på 54 länder där Sverige inte sitter med, som får avgöra.    

En annan fråga som togs upp var om gruppen bara ska ha konsultationer eller ska 
göra något radikalt. Ryssarna tyckte vi ska lämna förslag. Ordföranden sa att 
sekretariatet ska göra en faktuell analys av den konsultation vi nyss haft och 
sammanställa en rapport av allt som kommit in och dagens möte. Sverige och 
flera andra tyckte inte att det säger någonting och gick inte med på det så det blev 
inte koncensus i det fallet heller.  

Eftersom plenipoten kommit fram att vi ska ha dessa möten så kommer de 
fortsätta trots att det är en ganska meningslös tillställning. Ni är välkomna att sitta 
med i den svenska delegationen. Bl.a. Sverige, Holland och Kina brukar närvara 
men inte t.ex. Norge, Finland och Indien.    

 
5. Information från första mötet i ITU:s expertgrupp om International 

Telecommunication Regulations (ITR) den 9-10 februari   
(My Bergdahl, PTS) 

 
ITR, ITU:s regelelverk hur man utbyter teletrafik, har konstaterats vara ganska 
obsolet och under 2000-talet fördes diskussioner om att eventuellt kunna upphäva 
regelverket men man konstaterade att man inte bara kunde skrota det. Vid 
fullmäktigekonferensen 2010 bestämdes att man skulle hålla en särskild konferens 
2012 för att se över ITR. Resultatet blev att Sverige och flera andra västländer inte 
skrev under och nu kommer frågan tillbaka igen. En expertgrupp är tillsatt för att 
titta över ITR:en från 2012. Syftet är att man tycker det ser märkligt ut med två 
olika regelverk och man vill ha ett som alla kan stå bakom. En legal analys och 
översyn av möjliga konflikter mellan 2008:s och 2012:s regelverk ska göras. Två 
rapporter ska produceras till council 2017 och slutlig rapport ska överlämnas till 
plenipoten 2018. Tre möten ska hållas. Ett hölls i februari och innan april planeras 
ett möte i arbetsgruppen och vid mötet i september ska lägesrapport produceras. 
Tanken är att få till stånd ny WCIT 2019 då en konferens måste till för att komma 
till beslut.  
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Så långt vi vet står Sverige fast vid vad vi sagt hela tiden. Vi anser att ITR inte är 
relevanta. EU står också fast och vi hoppas att alla EU-medlemsstater backar upp 
den europeiska linjen. Det finns en del länder, framförallt den ryska sidan, som vill 
reglera internet och datatrafik för att skydda sin befolkning och sitt land. Man vill 
kontrollera territoriet och kontrollera vad som hamnar i landet. Internettrafik 
faller in i ramen för ITU. 

PTS undrar om ITR verkligen används i praktiken. Man var tidigare med i en 
expertgrupp och kontaktade flera svenska operatörer som inte kände till det och 
inte använde det.  

6. Information om kommande utvecklingskonferens WTDC-17 i 
Buenos Aires den 9-10 oktober 2017. (PTS)  

 
Konferensen äger rum vart 4:e år. Egen action plan och deklaration tas fram. 
Temat för året är ”ICT for Sustainable Development Goals”. Konferensen 
fungerar som forum för fri diskussion och är en icke-bindande konferens där 
resultat av projekt rapporteras och nya projekt lanseras.  
ITU-D har blivit mer relevant för Sverige i och med de globala utvecklingsmålen 
och regeringsuppdrag samt olika projekt. Inför WTDC anordnar BDT ett antal 
regionala möten och det är där vi kan trycka på det vi tycker är viktigt, vad vi vill 
bidra med och vad vi vill att D-sektorn ska fokusera på. Man har lagt det 
europeiska mötet så sent som möjligt och så nära TDAG som möjligt.  
CEPT koordinerar och tar fram de europeiska förberedelserna. PTS sitter med på 
Com-ITU-mötena. (Se mer detaljer i bifogad presentation).  
 
Det kan vara intressant för flera aktörer att delta och det finns utrymme för det så 
om intresse finns hör av er till PTS.  
En deltagare som var på den förra konferensen sa att det är många parallella 
arbeten som sker så för att göra ett bra jobb och främja svenska intressen är det 
bra om det är lite storlek på delegationen. Development har inte varit så intressant 
tidigare men departementet resonerar så att det är bra för att få upp sina 
resolutioner på bordet genom att hjälpa till att rösta på varandras. Det är också en 
bra konferens för utvecklingsländerna och deras frågor.  
 
 

7. Övriga frågor. 
 
Samarbete mellan människorättsorganisationer och internetbolag 
(Telia Company) 
 

Regeringar som vill stänga nätet och sajter, FRA-lagar och hemskare lagar i andra 
länder. 
 
2008 bildades Global network initiative av internetbolagen, Facebook, LinkedIn, 
social invest, akademiker och människorättsorganisationer.  Vodafone, Orange 
och Telia skrev inte på och gick inte med utan sa att vi måste verka i ett annat 
sammanhang för yttrandefrihet. Vi är ett antal intressenter som samlat oss kring 
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yttrandefrihet och bildat Telecommunications Industry Dialogue som verkat för 
principer om yttrandefrihet och nu den 28 mars ska de två olika initiativen 
samköra. AT&T går inte in i GNI https://www.globalnetworkinitiative.org/ men 
de andra sju http://www.telecomindustrydialogue.org/the-global-network-
initiative-and-the-telecommunications-industry-dialogue-join-forces-to-advance-
freedom-of-expression-and-privacy/. Från april och framåt kommer de 
sammanslagna att handskas med sakfrågor.  
 
Det blir en virtuell organisation där folk sitter på olika ställen. På frågan hur man 
ska arbeta svarade Netnods mötesrepresentant att Industry Dialogue och GNI har 
två olika sidor. 2016 skrev de gemensamt om att diktatorer stängde ner nät etc. 
http://www.telecomindustrydialogue.org/global-network-initiative-
telecommunications-industry-dialogue-joint-statement-network-service-
shutdowns/ och i dagarna håller man på med att ta fram ett papper som ska 
finnas till hands för medarbetare till IT-ministern eller själva IT-ministrarna. Man 
gör det praktiskt med one page. 
 
 
Stockholm internet forum 17-18maj (Sida)  
 
Stockholm internet forum med tema ”Power and access” anordnas på 
Münchenbryggeriet av Sida med olika partners. Man räknar med ca 500 deltagare 
från ca 90 olika länder. Öppen diskussion kring bl.a. digital utveckling. Vill ni på 
något sätt delta eller vill ni vara med i programmet hör av er snarast. 
UD är involverat i diskussioner men inte i planeringen men kommer att vara 
representerade.  
 
I en ytterligare övrig fråga informerade Netnod att det uppstått lite nya 
underorganisationer kring ICANN IANA. 
 

8. Nästa möte. 
 

Bestämdes preliminärt till fredag 16 juni 2017 kl. 9-12. 
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