
Fréttaannáll 2018 (janúar–júní)

14. júní 28. júní 26. júní 

4. janúar

15. júní 21. júní  

Þórunn Egilsdóttir skipuð
formaður samgönguráðs.

20. mars 

Ráðherra opnaði vef um öryggis- 
mat íslenska vegakerfisins.

27. apríl 

Ríkisstjórnin úthlutar fjórum 
milljörðum króna til brýnna 
vegaframkvæmda.

Forgangsmarkmið Heimsmark-
miða Sameinuðu þjóðanna 
samþykkt.

25. janúar

Samið um þjónustu Netöryggis- 
sveitarinnar við stjórnsýsluna.

22. mars

Samningar undirritaðir um
styrki til ljósleiðaravæðingar 
á vegum Ísland ljóstengt.

30. apríl

Oxford-háskóli skilar úttekt 
á stöðu netöryggis á Íslandi 
með tillögum um aðgerðir til 
að efla netöryggi.

1. júní 

Niðurstaða verkefnahóps um 
nýja flugstöð á Reykjavíkur-
flugvelli kynnt.

Ný lög sem ramma inn starfsemi 
Þjóðskrár Íslands samþykkt
á Alþingi.

31. janúar 

Byggðastofnun falin gerð 
þjónustukorts í samstarfi við 
Samband íslenskra sveitarfélaga.

18. maí 

Samráðsfundur haldinn um 
stöðu net- og upplýsingaöryggis.

Byggðaáætlun 2018-2024 
samþykkt á Alþingi.

2. febrúar

Mótun heildarlöggjafar um net- 
og upplýsingaöryggi kynnt.

16. apríl 

Ný reglugerð um hækkun sekta 
fyrir umferðarlagabrot tekur 
gildi 1. maí.

25. maí 

• Gagnvirk upplýsingasíða um 
framlög Jöfnunarsjóðs sveitar- 
félaga opnuð.

• Skýrsla kynnt um flutning hergagna 
með borgaralegum loftförum 2008-17.

Stýrihópur Stjórnarráðsins 
um byggðamál skipaður.

14. febrúar

Íslenskir landshlutar koma vel 
út úr norrænum samanburði.

20. apríl 

Sameiningar sveitarfélaga 
staðfestar (Sandgerði 
& Garður/Fjarðabyggð 
og Breiðdalshrepps).

30. maí  

Framtíðarfundur haldinn 
um málaflokka samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytisins.

Áskoranir í samgöngumálum 
ræddar á samgönguþingi 2018.

31. maí  

Athöfn í tilefni þess að 26. maí 
voru fimmtíu ár liðin frá því 
að Íslendingar tóku upp hægri 
umferð.

11. apríl

• Ísland í fyrsta sæti meðal 
þjóða heims í upplýsinga- 
tækni og fjarskiptum

• Aukin áhersla lögð á samgöngu- 
og byggðamál í fjármálaáætlun.



Fréttaannáll 2018 (júlí–desember)

2. júlí 

• Umhverfismat samgöngu- 
áætlunar 2019-2033 kynnt.

• Bergþóra Þorkelsdóttir skipuð 
forstjóri Vegagerðarinnar.

25. september

Fyrsti fundur nýskipaðs 
Netöryggisráðs.

15. nóvember

Ráðherra úthlutar 120 milljónum 
krónum í verkefnastyrki til 
að efla byggðir landsins.

21. desember

Gagnlegar upplýsingar um 
samgönguáætlun og nýjar 
fjármögnunarleiðir í sam- 
göngum kynntar.

9. júlí 

Ný köfunarlög taka gildi 
og stuðla að auknu öryggi.

28. september

Gjaldtöku í Hvalfjarðar- 
göngunum lýkur.

19. nóvember

Minningarathöfn haldin 
um fórnarlömb umferðarslysa.

30. nóvember

Viðræðuhópur um samgöngur 
á höfuðborgarsvæðinu leggur 
til að fella borgarlínu og 
stofnvegaframkvæmdir inn 
í samgönguáætlun.

16. júlí 

Fyrsti áfangi þjónustukorts fyrir 
opinbera þjónustu kynntur.

20. nóvember

Viðræðuhópur skilar niðurstöðum 
um uppbyggingu samgangna 
á höfuðborgarsvæðinu.

4. desember

• Mælt fyrir fjarskiptastefnu til 
fimmtán ára á Alþingi.

• Tillögur um eflingu innanlands-
flugs og rekstur flugvalla lagðar 
fram í skýrslu starfshóps.

13. ágúst

Starfshópur skipaður til að 
skýra hlutverk og stöðu lands- 
hlutasamtaka sveitarfélaga.

18. október

Rannsóknasetur um sveitar- 
stjórnarmál sett á laggirnar 
á Laugarvatni.

23. nóvember

Ríkisstjórn samþykkir tillögur 
ráðherra um eflingu byggðar 
við Bakkaflóa.

6. desember

Ný reglugerð um Jöfnunarsjóð 
sveitarfélaga tekur gildi næstu 
áramót.

10. september

Aðgerðaáætlun í loftslags- 
málum kynnt – áhersla 
á orkuskipti í samgöngum.

6. nóvember

Ný heildarlöggjöf um póst- 
þjónustu lögð fram á Alþingi.

27. nóvember

Fjarvinnslustöðvar fá 30 m.kr. 
í verkefnastyrki á grundvelli 
byggðaáætlunar.

13. desember

Tíu milljónum úthlutað 
til að efla verslun í strjálbýli 
árið 2018.

1. október

Hvalfjarðargöng formlega 
afhent íslenska ríkinu.

10. október

Mælt fyrir þingsályktunar- 
tillögu um samgönguáætlun 
til fimmtán ára 2019-2033.


