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Minnesanteckningar referensgruppsmötet 
gällande internets styrning (RGIG) den 15 
juni 2020 kl.13.00 – 15.00 

Plats: Skype      

1 Inledning. 

 
Alla hälsades välkomna till det första RGIG-mötet som genomförs via Skype. 

 

2 Information/reflektion från CEPT:s 
Com-ITU den 27-29 maj, där frågan 
om ”New IP” behandlats. 

 
Deltagande i ITU är ett återkommande årligt regeringsuppdrag för PTS. 
ITU som funnits sen 1850-talet har inte samma relevans idag då 
teknikutvecklingen gjort att det ITU sysslar med inte är det väsentligaste 
för marknadsaktörerna idag.  
 
Då och då tas beslut som PTS finner anledning att agera på och ett som 
är aktuellt just nu på arbetsgruppsnivå är att Huawei har presenterat en 
idé om New IP. Då den befintliga Studiegrupp 13 ännu inte publicerat 
någon rapport kring förstudien Network 2030 finns önskemål att vänta 
tills vi sett innehållet i denna. New IP hanteras som en teknisk 
studiegruppsfråga med inslag som behöver studeras närmare och vi 
önskar att det hålls kvar på den nivån och att det inte blir diskussion om 
internet etc. Sverige och ett antal andra länder (10-15 st) står bakom 
förslaget att stoppa Huaweis förslag om New IP som ska skickas inom 
kort till ITU Studiegrupp 13 som har möte i början av juli.   
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Det stora eventet för ITU-T sektorn, när man drar upp riktlinjer för 4 
år framöver, är framflyttat till februari 2021. Till detta kan både 
medlemsstater, studiegrupper och enskilda skicka förslag på arbete för 
kommande period.  
 
Om någon av mötesdeltagarna är intresserade av att veta mer om New 
IP eller ITU-T går det bra att höra av sig med ett mejl till PTS. 

3 Beredning av aktuella frågor inom 
GAC (Governmental Advisory 
Committee) inför det kommande 
ICANN-mötet den 22 – 25 juni 2020 
(digitalt möte). 

Det planerade fysiska GAC mötet skulle ha anordnats i Kuala Lumpur och 
eftersom mötet blir digitalt och att tidsschemat läggs utifrån lokal tid kommer 
många av punkterna att behandlas på natten svensk tid. Schemat innehåller bl.a. 
crosscommunity diskussioner, mycket DNS abuse och mycket kopplat till 
Covid-19.  

Arbetet med policy för att öppna för ansökningar av nya generiska 
toppdomäner är också en fråga på mötet. 2012 kunde man ansöka om nya 
generiska toppdomäner så nu finns drygt 1000 nya i rot-zonen, ex.vis 
.stockholm. Arbete pågår för att se hur man kan öppna upp för en ny 
ansökningsomgång. GAC har mycket intresse i frågan men är splittrat i frågan 
om geografiska namn. Undersökningar och utredningar som tittat på 
konkurrensfrågor har gjorts. Tanken är att man ska komma med draft 
rekommendationer nu i juli hur ny ansökningsomgång ska gå till. Slutliga 
rekommendationer ska lämnas till GNSO council i slutet av året. Om ICANN 
board sedan fattar beslut påbörjas process inom ICANN för arbetet framåt. 
Öppning är tänkt att ske 2022.  

Whois, dataprotection policies, är en mycket viktig fråga. ICANN blev lite 
tagna på sängen av den situation som uppstod efter GDPR. Temporary 
specification togs fram och en process för att få fram en slutlig lösning har 
påbörjats. Fas 1 är redan framtagen och fas 2 påbörjad, där bl.a. frågan om ett 
standardiserat system för access och disclosure (SSAD) behandlas. En initial 
rapport, som GAC har lämnat synpunkter på, lämnades i februari och tanken är 
att få fram något förslag i slutet av juni som kanske kan presenteras på GAC-
mötet.   

Många domännamn kopplat till Covid-19 registreras och det förekommer 
säkert registrering där man har för avsikt att luras. Oklart vad ICANN ska ha 
för roll att bekämpa detta. Internetstiftelsen (IIS) framförde att alla verkar tycka 
det är kul att diskutera kring dessa registreringar och man tror att det finns ett 
stort problem innan det finns. Varje gång det händer något stort i världen som 
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skrivs mycket om i pressen vill många registrera domännamn. Under mars-april 
registrerades ca 500 domäner med Covid eller corona i namnet. Fem 
avregistrerades p.g.a. att de inte hade korrekta registreringsuppgifter.  

Det är osedvanligt många fakedomäner som påstår sig representera bank eller 
liknande och vänder sig till inte så vana internetanvändare. Man försöker 
utnyttja faktumet att man sitter hemma och kör över internet. IIS ger varje dag 
info till polisen som kan göra bedömning. Det bekräftas av polisens 
mötesdeltagare att man haft väldigt bra hjälp från IIS i de här frågorna.    

4 Diskussion kring aktuella frågor inom 
ICANN:s övriga olika intressegrupper 
inför ICANN-mötet. 

 ccNSO, Country Code Names Supporting Organisation 
 
Det fungerar inte att ha ICANN-möte mellan 02.30 och 5 på morgonen. Det är 
lätt att prioritera bort eller tänka att man lyssnar senare.  
 
Det är Governance modeller som tema. Det diskuteras en hel del kring SSAD 
och ICANN:s ambition att bli en central organisation att hjälpa till med 
utlämnande av registeruppgifter. Man kan inte tänka sig att de ska tanka info 
från ccNSO för att svara olika intressenter. Det har varit flera virtuella möten 
utanför ICANN men flera av dagens mötesdeltagare tror inte att ICANN 
överlever att ha virtuella stormöten så länge då diskussionerna är av den typen 
att man måste ses fysiskt för annars blir det platta diskussioner och det 
informella försvinner. 
 

 GNSO, Generic Names Supporting Organisation 
 
Planerar att återgå till fysiska möten. 
 
GNSO jobbar med ungefär samma frågor som GAC. Man är inte lika positiv 
när det gäller att öppna upp för fas 2 kring nya toppdomäner utan vill fortsätta 
slutföra den första fasen som ännu inte är avslutad. Hoppas på att fas 2 börjar 
under senhösten. Kanske kan något vara klart 2022. Tvistlösningsproceduren 
måste vara klar innan man öppnar för nästa omgång. En arbetsgrupp har 
bildats som ser över landstoppdomäner som inte används längre och hur länge 
de ligger kvar i registret. 
 
Man vill ha ett system där man som legalt ombud kan registrera sig en gång för 
alla och lättare få fram whois. Trist att det gått i stå. Hade varit praktiskt med 
ett register över certifierade namn och organisationer som kunde få ut 
uppgifter. 
 
  

 SSAC, Security and Stability Advisory Committee 
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I två år har man jobbat med namnkollisioner. Sitter i kläm p.g.a. dåliga avtal 
home och mail. Måste reda ut vad det innebär. Work packages föreslogs. 
ICANN har den rapporten ute just nu för open consultation. Det finns en 
enorm splittring – många vill registrera nya tld:er och skillnaden är extrem. 
Håller på att återigen bli jobbigt. 
 

 RSSAC, Root Server System Advisory Committee 
 
Ett stort arbete inom och i anslutning till RSSAC. Det finns en formell 
arbetsgrupp som har diskuterat och samlat in info kring hur det fungerar idag 
och om det finns något att bygga på. Där är diskussionen just nu. Blir troligtvis 
inte klart i år. 
 

 ASO, Address Supporting Organisation 
 
Ett brev i våras angående förflyttning av .org förvånade många i communityn. 
ASO kände att det hade med kunders tillit till ICANN att göra.  
 
I mars fördes många diskussioner om man skulle ha möten eller inte. 
Bestämdes att möten skulle hållas i vanlig tid som telefonkonferenser. Numera 
är mötena på Links. En paneldiskussion om virtuella möten och vad det 
betyder har hållits. Det har ansetts vara väldigt stor succé men många anser att 
det blir stelt och man missar diskussionerna personer emellan som sker vid 
fysiska möten. Senaste RIPE-mötet var det plötsligt 1200 deltagare.  
 
Review committe har tittat på IANA:s nummerfunktonstjänster. Man har inte 
hittat några svårighet så rapport har kommit ut.  

 

5 Status i PTS arbete med 
regeringsuppdraget om IPv6.  

 
PTS nya regeringsuppdrag om IPv6 omfattar att tillhandahålla en uppdaterad 
vägledning, kontinuerlig redovisning av införandegrad hos myndigheter, 
kommuner och regioner, informationsinsatser samt kartläggning av hur 
operatörernas införande av IPv6 i fasta nät utvecklas över tid.   
 
Se vad som hänt sedan senaste RGIG mötet, pågående arbete samt vad som 
planeras under hösten i bifogade presentation.   
 
Ett förslag från en mötesdeltagare är att PTS ska titta på hur tjänsterna 
tillhandahålls till webbsidorna samt hur de anställda på myndigheten har 
möjlighet att använda IPv6 vid utgående trafik för att komma åt externa 
tjänster. PTS håller med om att man borde göra detta men regeringsuppdraget 
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omfattar bara att målgruppens tjänster ska vara nåbara via IPv6, dvs. 
inkommande trafik. 
 
En kommentar är att det är en rätt förvirrande kartläggning som det är svårt att 
dra slutsatser från – den säger inte så mycket och visar inte vad problemet 
egentligen är. Det framgår inte tydligt hur kommunikationsoperatörer levererar 
tjänsten.  

 

6 Information/reflektion från EuroDIG 
den 10-12 juni 2020. 

 
EuroDIG genomfördes digitalt förra veckan. PTS representant fick förhinder 
och kunde inte delta men en av dagens mötesdeltagare rapporterade att high 
level mötet på onsdagen hade bra uppslutning. Man berörde framförallt Covid-
19 och hur Berec arbetat med det. Det diskuterades också kring den digitala 
klyftan och hur den påverkar för de som inte kan vara uppkopplade. En session 
handlade om standarder som ska utvecklas och inhandlas så slutanvändare ska 
kunna skriva och läsa på sitt eget språk. 
 
EuroDIG har aldrig någonsin haft så högt deltagande som denna gång. Med ett 
virtuellt möte får man en större mängd personer som kan delta. Här finns en 
blogg från EuroDIG för den som är intresserad  
https://labs.ripe.net/Members/gergana_petrova/eurodig-2020-liveblog   
 

 

7 Övriga frågor. 

IIS VD sedan 15 år informerade att han slutar sitt uppdrag i augusti 2021. 
Rekryteringsprocessen av ny VD börjar efter sommaren.   

IIS uppdaterade om tvisten mellan dem och den lilla ön Niue som vill ha 
tillbaka .nu som sin landskod. IIS har sedan 2013 administrerat och skött 
driften av .nu. Niue anser att domänen felaktigt övertagits av IIS och att 
administrationen av .nu strider mot stiftelsens ändamålsföreskrifter. Prövning 
har skett i både tingsrätt och hovrätt men överfördes till Södertörns tingsrätt då 
talan väckts i fel forum. IIS hade framgång även där och ärendet ligger nu åter i 
hovrätten.    

8 Nästa möte. 

Nästa RGIG möte blir fredag 9 oktober 2020 kl. 9-12.  

https://labs.ripe.net/Members/gergana_petrova/eurodig-2020-liveblog
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