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Skrivelse med avrapportering om tid och frekvens N2007/5409/FIN, som avslutad del av
utredningen om Oversyn av reglering, omfattning, ansvar, finansiering m.m. avseende
legal metrologi, spirbar tid och frekvens samt riksmdtplatser (kommittddirektiv
2006:106) - YTTRANDE

ISOC-SE har inbjudits att avge yttrande over rubricerad skrivelse.

ISOC-SE har inget att erinra mot utredarens rekommendationer utom vad avser val av
ekonomisk satsning. ISOC-SE lorordar alternativ tre di det siikerst6ller den redundans
(skadet6lighet) och kapacitet som tidbas och tiddistribution behover, samt ger Sverige
mdjlighet att hfrlla landet pi fortsatt kompetenstopp och vara ledande idetta
forskningsomride.

Tillgingen till spirbar tid ftr samhiillet bor omfattas av samma krav och tillsyn som i dag
stiills pi systemet for .se domiinnamn, si som referensgruppen rekommenderar.

SAv6l redundans som "spetskompetens" utgors i pitaglig grad av ett positivt privat
engagemang i direkt samarbete med SP. Aven om alternativ ett soker skapa stabil
ekonomisk grund for dagens forhillande bdr Sveriges kompetens utvecklas och breddas
l6ngsiktigt genom forskningsprojekt som itminstone har en, civer tiden, stabil ekonomisk
grundsatsning frin staten. ISOC-SE viirnar om Sverige som tekniskt framstiende nation
inom Internetomridet, diir tillging till spirbar tid all mer blir en forutsiittning ft)r tillit och
nya tjiinster.

Allmiin och siiker tillging till tid, spirbar till UTC(sp), iir bland annat en grund {tjr att
den enskilde medborgaren sjiilv skall kunna hiivda sin riitt i olika elektroniska
transaktioner mot "starkare p&rt", t ex myndighet eller fioretag, di tvist kan uppst6 om
nigot har utforts eller dverforts i tid eller i viss ordning. ISOC-SE ftirsvarar ett "lnternet

ltir alla" och anser detta vara av siirskild betydelse vid transaktioner och diinster i
InterRet.
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Ordf ISOC-SE styrelse


