
   

Vilhjálmur Árnason  
 

Fjölskylduhagir 

Ég er fæddur á Sauðárkróki 29. október 1983. Foreldrar mínir eru Árni Egilsson, 

skrifstofustjóri og Þórdís Sif Þórisdóttir, stuðningsfulltrúi. Ég er kvæntur Sigurlaugu 

Pétursdóttur snyrtifræðingi og á með henni þrjá syni, þá Pétur Þór sex ára, Patrek Árna 

fjögurra ára og Andra Stein tveggja ára. 

Menntun 

Ég er með stúdentspróf frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Menntaður lögfræðingur frá 

Háskólanum í Reykjavík. Þá er ég einnig menntaður lögreglumaður frá Lögregluskóla 

ríkisins og er með ökukennararéttindi frá símenntunardeild Háskóla Íslands. 

Störf 

Ég hef starfað við ýmis konar störf meðfram námi, m.a., almenn sveita-, verslunar- og 

skrifstofustörf. Einnig rak ég Hofsprent ehf. frá 2002–2007. Þá sinnti ég ýmsum 

lögreglustörfum hjá sýslumanninum á Sauðárkróki á árunum 2004–2005. Þar á eftir starfaði 

ég sem lögreglumaður hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu til ársins 2008 og hjá 

Lögreglunni á Suðurnesjum frá 2008–2013. 

Þingmennskan 

Síðan ég tók sæti á Alþingi hef ég setið í allsherjar- og menntamálanefnd og umhverfis- og 

samgöngunefnd. Mér hefur verið treyst fyrir fjölda verkefna fyrir hönd ráðherra og þingflokks 

sjálfstæðismanna, en þar ber helst að nefna: 

 Skipaður formaður starfshóps innanríkisráðherra vegna útdeilingu viðbótarfjármagns 

til lögreglunnar. 

 Innanríkisráðherra fól mér að vera formaður í starfshópi um endurskoðun á 

lögreglunámi á Íslandi. 

 Hef setið í starfshópi innanríkisráðherra um gerð löggæsluáætlunnar. 



 Hef setið fyrir hönd þingflokksins í starfshóps innanríkisráðherra um gerð Hvítbókar í 

samgöngumálum. 

 Skipaður af umhverfis- og auðlindaráðherra sem varamaður varaformans stjórnar 

Vatnajökulsþjóðgarðs og starfar náið með stjórn þjóðgarðsins. 

 Var í starfshópi umhverfis- og auðlindaráðherra vegna gestastofu 

Vatnajökulsþjóðgarð í Skaftárhreppi. 

 Átti sæti í starfshópi umhverfis- og auðlindaráðherra um sameiningu Skógræktar 

ríkisins og Landshlutaverkefna í skógrækt. 

Félagsstörf 

Formaður Víkings, félags ungra sjálfstæðismanna í Skagafirði, 2003–2006. 

Formaður Freyju, félags ungra sjálfstæðismanna í Grindavík, 2008–2013. 

Stjórn Landssambands lögreglumanna 2008–2012. 

Stjórn Lögreglufélags Suðurnesja 2009–2011. 

Formaður skipulags- og umhverfisnefndar Grindavíkur 2010–2012. 
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