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Minnesanteckningar RGIG-möte 9 oktober 
2018, kl. 9-12, på IVA   

1. Inledning 

Alla hälsades välkomna och en kort presentationsrunda av deltagarna följde. 
 

2. IVA-projektet ”Digitalisering för ökad 

konkurrenskraft”, delprojekt infrastruktur (Netnod) 

 

IVA tillkom för ca 100 år sedan efter att Sverige drabbats av extrem torka. En 
expertgrupp skapades och man kom fram till att man skulle skapa en akademi. 
IVA har alltid haft uppdraget som rådgivare till riksdag och regering. Inom IVA 
finns 12 avdelningar med olika inriktning som tittar på samhället i stort. Inom 
avdelning 12, Informationsteknik, som är den yngsta avdelningen tittar man på 
kopplingen mellan digitalisering och ökad konkurrenskraft för Sverige inom 
områdena kompetens, infrastruktur och integritet. En av Netnods medarbetare 
är delprojektledare för området infrastruktur. En debattartikel har skrivits kring 
700 MHz bandet och Rakel och ett rundabordssamtal med alla inblandade 
myndigheter, för att diskutera rådighet i frågan, har hållits för första gången.  

Infrastruktur - allt som någon behöver för att utveckla det de håller på med. Man 
ser på infrastruktur som en möjliggörare. Kommuner, energibolag och SvK är 
även ägare i vissa fall. 

Kompetens – mer övergripande och inriktat på livslångt lärande. I dagsläget vet 
man inte riktigt vad livslångt lärande är/innebär så det försöker man ta reda på.  

Integritet – öppna data är bra men samlas här och var både hos privata och 
offentliga aktörer. Det finns lagstiftning som säger att info inte får delas hur 
som helst. Känner vi inte tillit och trygghet använder vi inte de medel som 
finns. 
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Projektet digitalisering för ökad konkurrenskraft löper under tiden 2017-2019 
och man har börjat skriva en del texter. Under hösten blir det lite seminarier, 
hearings och diskussioner samt möten med beslutsfattare. Slutseminarium och 
slutrapport mars 2019. Netnod kommer att vilja återkomma till RGIG för att 
höra vad ni tycker. 

I bifogad presentation finns mer detaljer kring projektgrupp, finansiärer, 
medverkande IVA ledamöter, styrgruppsmedlemmar och en övergripande 
tidplan. Det är ett stort nätverk med i projektet då grupperna talar med andra 
som talar med andra etc.   

Kommentarer från mötesdeltagare:  

- Säkerhetsfrågorna låg nästan helt på infrastrukturgruppen så man 
försökte lyfta det. 

- I början av projektet ställdes frågan om digital delaktighet är med och 
diskuteras. Det kommer hela tiden nya e-tjänster och vill man att alla 
ska gå över till att använda e-tjänster måste man utbilda alla för att lära 
sig kring användandet av dessa, men ingen lägger några pengar på det.  

  
Svaret från punktens presentatör blir att säkerhet måste tas som en helt separat 
sak och så kanske även digital delaktighet.  

3. Status för nyckelrullning av KSK för DNSSEC i 
rotzonen (IIS) 

Anledningen till att man byter nyckel är bara för att man processmässigt vill 
veta hur det går till. Det finns alltså inget bäst före datum för KSK:n och inte 
heller några säkerhetsskäl. Man har talat om att byta nyckel sedan 2013 och så 
bestämde ICANN att det skulle ske 2015 men man förmådde inte komma till 
skott. 2017 var det planerat att ske men då blev nyckelbytet uppskjutet för att 
man kom fram till att många DNS-resolvrar inte hade rätt nyckel installerad. 
Att IIS tidigare gjorde nyckelbyte varje år var för att man tycker det är viktigt att 
komma ihåg hur man gör, och man tycker att åtta år är alldeles för långt 
intervall.   

Nyckelbytet är en stor utmaning och det finns ingen testmiljö som kan täcka 
alla fall. ICANN har genomfört tester på DNS resolver system och frågat 
systemen om de har den nya nyckeln eller inte.  

Diskussioner om hur ofta nyckelbyte ska ske framöver har förts och spannet 
var 6:e mån till vart 5:e år har diskuterats. SSAC är överens om att man inte kan 
säga något mer om hur det går förrän på fredag när nyckelbytet är genomfört 
och intervallet till nästa gång.    
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IIS lägger ut info kring nyckelbytet på sin hemsida under dagen. I måndags 
skickade PTS ut info till de operatörer som är anmälda för tillhandahållande av 
Internettjänst om att nyckelbytet sker på torsdag den 11 oktober. Någon 
speciell information till myndigheter har inte PTS skickat ut. 

I bifogad presentation finns ursprunglig tidplan, info om vem som behöver 
göra vad samt länkar med mer information och tips och råd kring 
nyckelrullningen.   

4. Diskussion kring aktuella frågor inom ICANN:s olika 

intressegrupper, inför ICANN-mötet den 20-25 
oktober 2018 i Barcelona 
 
o GAC, Governmental Advisory Committee 

 
På måndagen är det ”High level government meeting”. Ett speciellt möte som 
hålls vartannat år där man helst vill ha med ministrar och stadssekreterare. I år 
kommer Niklas Nilsson, förstesekreterare på Sveriges ambassad i Spanien att 
delta.  
  
En av de större frågorna som är med i programmet för GAC:s ordinarie möte 
är whois och GDPR.  GDPR har ”ställt till det” för brottsbekämpande 
myndigheter, man kan numera inte slå upp information direkt utan måste 
kontakta registraren. ICANN försöker hitta lösning för att kunna hantera vilka 
grupper som ska ha legitim tillgång till data och vem som ska bestämma vem 
som ska få tillgång till uppgifterna. En ny uppdaterad variant av dokumentet 
”unified access model” kom den 20 augusti. Arbete kring frågan pågår även 
inom EU.  
 
Polisens representant på RGIG-mötet säger att man har problem. Det är inte 
helt enkelt att få svar från registrarerna och allt tar betydligt längre tid nu när 
man inte har access till whois. Det är problem med hur lagstiftningen tolkas och 
information lämnas inte ut. Man försöker hitta vilka myndigheter i Sverige som 
har behov att komma åt information. Lagstiftande myndigheter har talat med 
Europol men det har inte kommit fram någon lösning ännu. Man värjer sig och 
vill ha ett svar från europeiska datainspektionen hur GDPR ska tolkas och har 
låtit testa genom att en tysk registrar tillsammans med ICANN gick till domstol 
får att få utrett hur man ska göra och vad som gäller. Domstolen sa nej - de får 
inte samla in data så därmed ingen diskussion om utlämning. Interpol har också 
startat en process kring detta säger polisen. Hur ska man utse vilka som ska ha 
tillgång? Vissa, som polis etc, är självklara men andra svårare.   
 
Det är inga direkt nya punkter på agendan utan många tidigare som pågår bl.a. 
hur man ska öppna för nya gTLD:er. Frågan om hur geografiska namn ska få 
användas är också stor och pågående, det finns olika syn inom GAC. Några 
småfrågor kring 2-ställiga landskoder på andranivån då en del länder tycker att 
det är viktigt att ha kontroll. I Sverige får man använda dessa utan något som 
helst problem. Diskussioner om ICANN:s accountability är en annan fråga.  
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GAC har haft ett upphandlat sekretariat som tre länder (Norge, Brasilien och 
Holland) finansierade från början och när de inte ville fortsätta ensamma var 
det svårt att få andra länder att bidra. Få bidrog i diskussionen om hur man ska 
lösa frågan. Det är en liten arbetsgrupp som tittar på att göra ny upphandling 
och tills det är klart har man någon förstärkt funktion kring staff. GAC blir då 
inte så oberoende som man tycker.  

 
o ccNSO, Country Code Names Supporting Organisation 

 
Gruppen består av nationella registryer som samlas.  
 

- Det är mycket fokus inåt - organizational review. 

- Empowered community diskussion. Hur stor kostym har vi byggt och 
vem ska bemanna alla kommittéer och reviews. 

- Lite udda saker som emojis och smileys. 

- .eu inom Brexit. Det står inskrivet att alla .eu innehavare som kommer 
från England måste avregistreras. Man ser över reglerna just nu. Texten 
diskuteras och man är inne på tredje läsningen.   

- Whois, samt ska vi lita på tredje part m.m.  

- Pengar diskuteras alltid i form av frivilliga bidrag, alla pengar som 
kommit in från auktionerna och det finns ett stort inarbetat team som 
granskar ICANN:s budget. Det blir troligtvis mindre pengar till dem 
och vad ska de spara.  

 
   

o GNSO, Generic Names Supporting Organisation 
 

Arbetsgruppen  ”Review of all Rights Protection Mechanisms (RPMs) in all 
gTLDs PDP Working Group” är fortfarande fokuserad på att göra en översyn 
av tvistlösningssystemet Uniform Rapid Suspension System (URS).  De 
planerar att inom kort publicera ett förslag till justeringar för public comments, 
inkluderande frågor som: 
 

- Ska möjligheten för klaganden att använda URS tidsbegränsas? 

- Ska blockeringsperioden för ett domännamn där svaranden 

  förlorat, förlängas? 

- Ska ICANN erbjuda översättningstjänster för de svaranden som 

  inte har engelska som modersmål? 

- Ska URS omvandlas till ett initialt tvistlösningssystem, där 

  förlorande part sedan kan gå vidare till den traditionella Uniform 

  Dispute Resolution Policy (UDRP)? 

Översynen av UDRP ska ske i "steg 2", som i dagsläget beräknas starta efter 
sommaren 2019. 
En arbetsgrupp som börjat titta på om varumärkesskyddet behöver förstärkas 
ytterligare, beträffande "ond tro"-begreppet, har bildats. Representanter från 
USA respektive Europa har olika uppfattningar om satiriska versioner av 
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varumärken är tillåtna eller ej. 
 
GDPR har onekligen gjort Whois-sökning och tvistlösning betydligt svårare. 
GNSO arbetar aktivt med ICANN för att hitta en lösning där den som snabbt 
vill få information om identiteten hos en domäninnehavare som registrerat 
annans kännetecken ska kunna erhålla detta utan att behöva gå via registraren.  
Uppenbarligen har ICANN själva svårt att få tydligt besked från EU om de kan 
beviljas undantag när det gäller domäntvister. 

 
o SSAC, Security and Stability Advisory Committee 

 
Gruppen får en massa frågor om saker man inte vill svara på t.ex. bedömning 
av vilka tecken som är förvirrande eller inte. Man är av åsikten att inte ta beslut 
utan se till att PDP:n innehåller de olika moduler som behövs. Internt har man 
en process som inte kan hantera den typen av frågor.  
 
Review av gruppen är klar och en sammanfattning redovisas senare vid ett 
öppet möte.   
 
Frågan kring emojis försöker man driva ihop med ccNSO. En del accepterar 
tecken som inte är tillåtna. SSAC kan inte göra något åt det men påpekar att det 
är ett problem. 
 
Auktionspengarna, över 100 miljoner dollar, kommer från första gången när 
flera ansökte om samma domän. Det kostar mycket pengar att ha en massa 
möten och diskutera vad man ska ha pengarna till och det finns inte tillräckligt 
med individer som vill sitta med i grupperna.  SSAC ser det som problematiskt 
och ser inte att det finns något som ICANN inte kan hantera själva.  

 
o RSSAC, Root Server System Advisory Committee 

 
Man har jobbat i flera år att få fram diskussionsunderlag hur rotserversystemet 
ska hanteras på längre sikt. Det finns ingen process för hur man ska byta. Ett 
diskussionsunderlag lämnades i juni till ICANN:s styrelse. I detta bad man dem 
skapa ett diskussionsforum för att komma fram till en slutlig lösning men har 
inte hört något ännu.  
 
Den periodiska återkommande utvärderingen har gruppen precis lämnat in svar 
och kommentarer på till styrelsen. Nu återstår att komma överens om hur man 
går vidare.  
  
De som kör rotservrar ska bemöta alla resolvrar som kör rottjänsten och en 
arbetsgrupp för begreppet servicekvalitet har bildats. Gruppen ska definiera vad 
som är förväntad tjänstenivå och med hjälp av det skapa gränsvärden och 
verktyg för att titta på det här och identifiera vilka områden som inte har rätt 
kvalitet och var det behövs ställas ut nya servrar. 
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Arbete med att förändra gruppens egna interna arbetsprocesser pågår (årligen 
återkommande).  
 
En arbetsgrupp som ska studera och förstå hur resolverprogramvaran ska 
fungera har bildats.  Hur beter de sig och reagerar vid olika fellägen och hur kan 
vi minska risken att felen uppstår.  
 
Ett arbete som ska påbörjas är frågan om RSSAC fungerar så bra i sin 
nuvarande sammansättning som vi skulle kunna. Sammansättningen är låst i 
ICANN:s stadgar. Samarbetet fungerar inte helt bra.   

 
o ASO, Address Supporting Organisation 

 
Review periodisk utvärdering, som pågått i två år, är färdig. Det har hanterats 
lite olika av de 5 RIR:arna som nu har bestämt sig för att ta en del av 
feedbacken och konsultera sina stakeholders.   
 
ASO utser styrelsemedlemmar och ledamöter men det finns lite existentiella 
frågor om vi ska fortsätta sitta som vi gör. Efter IANA transition finns inte 
heller samma anledning att ha de här relationerna. 
 
LACNIC föreslog att det skulle skapas någon virtuell global RIR men det blev 
inget med den frågan. 
 
Review committe hur IANAs DNS-server ska utvärderas. En rapport är 
producerad i år. Det har inte varit några incidenter de senaste åren. 

 

5. Inför IGF-mötet den 12-14 november 2018 i Paris 
(PTS) 

 
IGF-mötena bevakas av PTS om de är Europanära. I år var det svårt att hitta 
en värd för mötet men till slut ställde Frankrike upp. Intresset från regeringen 
har varit rätt svagt de senaste åren och PTS har varit närvarande på möten utan 
något riktigt mandat från regeringen. Politiker och operatörer åker inte till IGF- 
mötena. PTS argumentet för att delta på mötena är att det finns ett värde i att 
ha diskussioner som inte är förhandlingar och det är intressant att bidra till ett 
informationsutbyte.  
 
Kan vi visa att det finns intresse för olika frågor kan det vara lättare. Via denna 
länk https://www.intgovforum.org/multilingual/ kan ni kolla om det finns 
något intressant och vill ni att vi ska bevaka något så hör av er. Frågor som vi 
vill ha upp på agendan får vi ta mer långsiktigt. 
 
Några förslag på ämnen att ta upp till diskussion, som nämndes under dagens 
RGIG-möte, var kryptering, mellanhandsansvar, säkerhet och 
delaktighetsfrågor.     

 
6. Övriga frågor 

https://www.intgovforum.org/multilingual/
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ITU plenipot (Netnod) 

 
ITU har sina planeringsmöten vart 4:e år och i höst är det dags för möte i 
Dubai och dags att planera vad ITU ska göra under kommande fyra år. 
 
2012 kom ett fördrag som drygt 40 länder valde att inte skriva på pga. synen på 
öppet internet. Det är inte bra att det finns två fördrag – saker från WCIT 2012 
kommer upp. Allt från cybersäkerhet till AI finns det förslag att ITU ska ta 
hand om. IoT som man handhar i studiegrupp 20 har vi redan accepterat att 
ITU jobbar med. 
  
Netnod har en representant i den svenska delegationen. Näringsdepartementet 
och UD hanterar frågorna. UD förhandlar och PTS hanterar själva 
konferensen. Sverige har inte tittat så mycket på vad som händer internationellt 
tidigare.  Gemensamma riktlinjer är förhandlade inom EU men de är inte 
juridiskt bindande.   
 
En artikel av Chris Buckridge (RIPE NCC) om ITU plenipot 2018 finns att läsa 
här: 
https://labs.ripe.net/Members/chrisb/why-the-itu-plenipotentiary-matters-in-
2018 

 
7. Nästa möte 
 

Fredag 15 februari 2019 kl. 9-12 hos Polisen, Polhemsgatan 30. 

https://labs.ripe.net/Members/chrisb/why-the-itu-plenipotentiary-matters-in-2018
https://labs.ripe.net/Members/chrisb/why-the-itu-plenipotentiary-matters-in-2018

