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Postadress:  Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: 08-678 55 05 
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Minnesanteckningar referensgruppsmötet gällande 

internets styrning (RGIG) den 15 juni 2018 kl.09:00-12:00 i 

Stockholms stadshus 

1. Inledning 
 

Alla hälsades välkomna och en kort presentation av deltagarna följde.  
 

2. Information om toppdomänen .stockholm (Stockholms stad) 
 
Projektet med toppdomänen .stockholm övertogs av nuvarande ansvarig i 
november 2016. Det har varit lite kämpigt att få igenom beslut vilket mycket 
beror på brist på kunskap inom organisationen. Först var det tänkt att 
lanseringen av .stockholm skulle ske i januari 2017 men nu är det bestämt att 
lansering kommer ske under 2018, troligtvis efter valet i september. Man 
kommer att satsa på kampanjer och evenemang vid lanseringen samt 
kommunicera internt kring bl.a. riktlinjer, säkerhet och hur varumärket ska 
byggas, involvera adminstratörerna, skaffa ambassadörer m.m. Anledningarna 
till att staden vill äga sin tld är att stärka stadens varumärke, strukturera upp den 
digitala servicen till samhället, möjliggöra IoT samt innehålls och 
kvalitetsstyrning. Nya webben kommer att vara uppdelad per service, fristående 
webbar får egen domän m.m. Se mer detaljer kring detta och vilka som har rätt 
att använda .stockholm i bifogad presentation.  
 
På frågan från en deltagare om man kommer använda sig av å, ä och ö i 
domännamnen blev svaret ja. 
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3. Diskussion kring aktuella frågor inom ICANN:s olika 
intressegrupper, inför ICANN-mötet den 25-28 juni 2018 i Panama 
City. 

Det är ett s.k. B-möte. Ett kortare möte där det utöver de olika gruppernas egna 
möten ska vara mer gemensamma diskussioner mellan de olika grupperna.   

 GAC, Governmental Advisory Committee  
 
Ett översiktligt schema kring mötets olika delar visades. Whois och GDPR 
samt öppnande av nya ansökningar om nya toppdomäner är två av de stora 
saker som ska diskuteras. Avseende nya toppdomäner pågår en process sedan 
länge och drivs av GNSO. Geografiska namn har varit en stor stridsfråga. En 
del ansökningar i första omgången var kontroversiella, t.ex. .amazon, och 
diskuteras fortfarande. Nu kommer det att vara diskussioner hur man ska 
hantera geografiska namn i kommande ansökningar. 
Hur sekretariatet ska skötas kommer också att diskuteras. Från början var det 
tre länder som betalade men efter att de inte vill stå för hela kostnaden behövs 
fler som bidrar, och det har varit svårt att få medlemsländer att betala för ett 
oberoende sekretariat.  Annat man kommer titta på är operating principals som 
behöver uppdateras t.ex. vad gäller beslutsvägar, cross community working 
group kring accountability samt jurisdiktion. Man ska ev. kunna välja vilken 
jurisdiktion man ska stå under.  
 
Det har varit många turer kring GDPR och hur man ska hantera whois. Den 17 
maj fastställde ICANN board temporary specification kring hur whois-data ska 
hanteras relativt de kontraktkrav som finns. Giltighetstiden är ett år och 
därefter ska det förnyas var 90:e dag och då kan ske förändringar och 
uppdateringar. GAC har haft en del synpunkter kring vilken data som ska vara 
öppen osv. En del råd har man tagit och en del fördröjt på GAC:s inrådan. Det 
ska påbörjas en s.k. expediated pdp för att ta fram någon slags permanent 
lösning.  
 
Polisen är väldigt aktiva i de här frågorna. Det rapporteras att ärenden läggs på 
hög i avvaktan att få tillgång till uppgifter. Vissa skickar in förfrågningar till 
registrars men får inte svar från alla. Problemen med att få fram uppgifter har 
bekräftats av Europol gällande ett specifikt ärende. Vissa allvarliga brott 
kommer inte att kunna lösas och polisens arbete kommer att sinkas innan man 
hittar en lösning som är acceptabel för polisen och våra medborgare.    
 
Det finns olika syn på vilken typ av data som borde vara dold respektive öppen. 
Ingen rutin finns framtagen för hur man ska få tillgång till non public data. 
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Varje myndighet får hitta en egen väg att gå. Finns mycket kvar att diskutera 
kring detta. En del kanske diskuteras under kommande möte.  
Polisens närvarande representanter ställer frågan - hur kommer säkerheten vara 
i framtiden på internet och hur blir det med stabiliteten om man inte kan jobba 
på samma sätt som tidigare? 
 
Svaret från en deltagare blir att rent operativ kommer det att vara som nu. 
Kommer bygga på nätverk som det är svårt att komma in på. Så länge 
politikerna inte förstår hur det fungerar kommer vi ha det så här. Det måste till 
en lagstiftning då det har varit så här länge. 
 
ICANN har provocerat lagstiftarna och rättsväsendet i Europa för att få utrett 
med en tysk registrar som har gått med på att bli dragen inför domstol för att få 
något att förhålla sig till. ICANN begärde intervention, förlorade i domstolen 
men har överklagat det beslutet. Det pågår mycket diskussioner. 
Regeringskansliet har kontakt med justitie- och näringsdepartementet kring 
frågan. I nästa vecka är det ett möte med DI, PTS m.fl.   
 
 

 ccNSO, Country Code Names Supporting Organisation 
 
Ingen närvarande på mötet som känner till gruppens arbete.  
 

 GNSO, Generic Names Supporting Organisation 
 
Ingen närvarande på mötet som känner till gruppens arbete.  
 

 SSAC, Security and Stability Advisory Committee 
 
Projekt kring namnkollisioner. Det blev dyrt med en massa möten varje år när 
alla ska vara med och det ska vara transparent. Verkar som om SSAC och 
ICANN board är överens.   
 
Ett annat uppdrag ICANN fått av ICANN board är att se över deras 
utestående problem med globala toppdomäner och registrarer som lyder under 
gamla avtalet och vad gör man med dem som inte följer standarder.  Är det 
ccNSO:s eller GAC:s ansvar att se till att de följs. När SSAC påpekat saker har 
det tagit många år innan ICANN eller GAC plockat upp våra råd.  
 

 RSSAC, Root Server System Advisory Committee 
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Efter två år finns nu ett nytt förslag/diskussionsplattform hur man ska hantera 
tillägg av rotserver. Det har varit bra stöd från ICANNs styrelse kring vilka 
funktioner som kommer behövas och vilka processer som måste finnas. 
RSSAC:s rekommendation är att de sammankallar en bredare arbetsgrupp så 
inte bara operatörerna sitter och bestämmer.  Ta bort den trettonde inte lägga 
till den fjortonde.  
 
RSSAC har genomgått en periodisk rewiew. Man har inte följt instruktionerna 
att fråga hur man fyller sin funktion utan frågat vad folk tycker och känner om 
RSSAC vilket resulterat i tämligen infekterad stämning. RSSAC:s svar ligger ute 
för kommentarer.  
 
Rotzonen är signerad med DNSSEC. Nuvarande kryptonyckel skulle bytas i 
oktober förra året men man vågade inte. Det verkar som man tänker köra ett 
nyckelbyte i oktober i år. RSSAC har fått på sitt bord att kommentera om man 
tycker det är bra eller inte. Rotserveroperatörerna tycker att det bara är att köra 
- inga problem då de vet vem som har vad. Man tror att antal individer som 
kommer att drabbas, av de hundratusentals som finns på andra sidan, är ganska 
lågt. Detta har de kommit fram till genom att titta på inkommande 
frågeströmmar och skapat tester så de kan få statistik på hur många felrapporter 
de inte får. Inför förra bytet försökte PTS hjälpa till genom att gå ut med info 
men det behövdes ju inte. Den här gången är det ca 85% chans att det verkligen 
blir ett byte.   
 
 

 ASO, Address Supporting Organisation 
 
Gruppen handhar IP-adresser inte domännamn. ASO sitter lite lustigt till i 
ICANN:s struktur och har liksom RSSAC gått igenom en rewiew. Även här 
frågade man vad tycker du. Det blir svårt när man inte vet exakt vad det frågas 
om så både högt och lågt kom ut av intervjun. ASO har kommenterat men det 
är ingen process som tas vidare inom ICANN utan inom regionerna som vi 
arbetar i. Det är upp till rir:arna att ta det vidare.  
 
Olika regioner hanterar IP-adresser olika. I LACNIC-regionen dök det upp ett 
förslag om att skapa virtuellt globalt rir. Lite oklart vad som hände man fick 
inte riktigt nåt stöd i regionen som föreslog och har inte gått vidare men man 
har talat med den som la fram förslaget.   
 
Ordförande IANA rewiew committe. Tidigare kontrakt mellan ICANN och 
amerikanska regeringen nu mellan ICANN och rirarna. En accountabilty grej 
som ska fångas upp.  Gruppen ska titta på sla:n som rirarna har med ICANN 
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och se på rapporter om/hur IANA har skött sig. Det har aldrig varit några 
incidenter utan det är mer en symbolisk roll.  
 

4. Inför ITU PP-18 - information om status i förberedelsearbetet. (PTS) 
 
Punkten inleddes med en kort presentation av vad ITU är, när det bildades och 
hur den ekonomiska fördelningen samt ledningen ser ut. PTS roll och uppgift 
inom ITU är ”administration”.  
 
ITU PP-18 mötet kommer att vara i Dubai 29 oktober – 16 november.  
Första veckan av konferensen går åt till val och genomgång av finansiella 
situationen. Man sitter många år på sin post inom ITU. 
Det är sällan konstitutionen och konventionen ändras under mötet.  
Finansiell plan, strategisk plan samt beslut och resolutioner tas fram under 
mötet. Council baseras på medlemsstater som väljs in i olika regioner. Sverige är 
inte med.  
  
Förberedelser inför ITU sker inom CEPT där de 48 medlemsstaterna tar fram 
gemensamma ståndpunkter men det blir färre och färre som tycker lika. EU 
förbereder från sitt håll. 
 
 
Man vet inte riktigt i vilken riktning frågorna rör sig. Vad får resolutionerna och 
besluten för konsekvens, är det standarder eller? Man diskuterar inte bara 
standarder utan vilka av de frågor man inte blev överens om förra gången som 
ska diskuteras i nästa period. Det är långsamma långa processer med 
förhandlingar på ordnivå och kring hur dokumenten ska se ut. Det är svårt att 
skaffa en bra och djup översikt över allt som ska diskuteras.  
 
Vad ska en stat bestämma och lova andra stater att de inte gör i andra länder? 
Vad ska vi hantera i land för land? Överallt kämpas det för detta. Sverige vill ha 
ett regelbaserat system men andra t.ex. Kina vill ha land för land. Reglering och 
syn på vad en stats roll är varierar mycket.  
 
Några externa förberedelsemöten återstår för svensk del. RK är med i 
förberedelsearbete och har nära kontakt med PTS. Man är också med och 
kommenterar och lämnar synpunkter på resolutionsförslagen. 
 
Näringsdepartementet tar fram en raminstruktion vad vi tycker och en 
delegationslista.  
 
Se mer detaljer kring bakgrund, council och förberedelsearbetet i bifogad 
presentation. 
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5. Övriga frågor. 

 
o Ansvarsfördelning 

Ett dokument inom EU (skickat till RGIG-listan) har med copyrightfrågor att 
göra. Det har stormat en hel del kring art. 13. Det står text som varierat lite i de 
olika förslag man kommer åt. Det finns text som kan tolkas som att man är 
skyldig att kolla om copyrightskyddat. Finns de som tolkar artikeln så att 
operatörer måste kontrollera vilken info folk skickar omkring. 12 juni skickade 
ordinarie EU-parlamentet en skrivelse att art 13 måste tas bort. Man har lagt till 
text i den nya och nu är det väldigt svårtolkat då texten är jättelång. Vad som 
skulle behövas är att ha en diskussion i Sverige vem som har hand om frågan 
och vilket ansvar sektorn elektronisk kommunikation har, då detta är oklart. 
PTS undrar om det är en del av e-privacy. Frågan bollas vidare till 
Näringsdepartementets representant. 

.eu är den europeiska toppdomänen. Förslag från kommissionen finns om en 
förordning om genomförandet och drift av .eu. Det finns ett fakta-PM som 
kom för en månad sedan. På måndag, 18 juni, tas frågan upp för första gången i 
en rådsarbetsgrupp. Det första blir att göra en konsekvensanalys. Sverige stöder 
och tycker det är bra att det finns .eu som medborgare och företag kan använda 
sig av.  

 
6. Nästa möte. 

Tisdag 9 oktober 9-12.  Netnod kollar om de kan stå för värdskapet.   


