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Ég sendi hér inn umsögn mína um frumvarp til laga um spilahallir (51. mál). Umsögn mín er í raun 
samantekt á tveimur greinum sem birtar voru um frumvarpið í Morgunblaðinu 11. og 14. apríl 2014.
Þar sem frumvarpið hefur efnislega ekki breyst neitt síðan það var lagt fram árið 2014 eiga þessar 
vangaveltur mínar enn við.

Lestur á frumvarpi og meðfylgjandi greinargerðar vekur upp ýmsar spurningar um einstök atriði og þær 
breytingar á peningaspilamarkaði sem það hefur í för með sér, ef samþykkt verður. Í greinargerð með 
frumvarpi má sjá nokkuð ítarlega og jákvæða umfjöllun um rekstur spilahalla í Danmörku. Þar er einnig 
tilvísun í afmarkaðar niðurstöður danskrar faraldsfræðilegrar rannsóknar á algengi spilafíknar frá árinu 
2005 og því komið á framfæri að algengi spilafíknar sé lægra þar í landi (0,1%) en annarsstaðar á 
Norðurlöndum. A f þessu má skilja, þó það sé ekki beinlínis fullyrt í greinargerð, að hættulaust sé að 
opna spilahallir hér á landi, þar sem spilafíkn er svo lítil í Danmörku. Þetta er einkennileg framsetning 
rannsóknarniðurstaðna, sérstaklega í ljósi þess að hvergi á Norðurlöndum hefur verið gert eins lítið af 
rannsóknum á þessu sviði og í Danmörku. Hér á landi hafa til dæmis verið gerðar þrjár 
faraldsfræðilegar rannsóknir (árin 2005; 2007 og 2011) á spilun peningaspila og algengi spilavanda 
meðal fullorðinna Íslendinga. Niðurstöður síðustu rannsóknar frá árinu 2011 sýndu að um 76% 
Íslendinga spiluðu peningaspil og var algengi hugsanlegrar spilafíknar 0,8% (öryggismörk: 0,5% - 
1,4%) og u.þ.b. 1,7% (öryggismörk: 1,2 % - 2,4%) til viðbótar áttu í verulegum vanda vegna þátttöku 
sinnar í peningaspilum. Þetta bendir einfaldlega til þess að algengi spilafíknar sé hærra hér á landi en 
í Danmörku, án spilahalla.

Ljóst er að opnun spilahalla mun þýða aukið framboð af peningaspilum, bæði meira af því sem þegar 
er í boði (spilakassar) og nýjar gerðir peningaspila (t.d. 21, póker, rúlletta) sem ekki hafa verið lögleidd 
hér áður. Það sem einkennir þessar tegundir peningaspila er samfelld spilamennska með tiltölulega 
miklum spilahraða og tíðri endurgjöf vinninga en niðurstöður erlendra rannsókna benda til að slík 
peningaspil hafi að öllu jöfnu sterkari tengsl við spilavanda en aðrar tegundir. Í niðurstöðum íslenskra 
rannsókna hefur líka endurtekið komið í ljós að besta forspá um spilavanda var þátttaka í spilakössum, 
póker og spilun á erlendum netsíðum.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem hugmyndir um opnun spilahalla verða til hér á landi. Reyndar minnir 
þetta frumvarp mjög á hugmyndir sem voru í gangi veturinn 2009/2010 en um þær hugmyndir ritaði 
undirritaður greinargerð fyrir landlækni þar sem farið var nokkuð ítarlega í erlendrar rannsóknir sem 
gera tilraun til að meta áhrif af opnun spilavíta á samfélög (álit landlæknis og skýrslu undirritaðs má 
finna hér: http://www.velferdarraduneyti.is/hbr/frettir/nr/32207). Niðurstöður þeirra rannsókna voru ekki 
einhlítar þar sem sumar sýndu fram á aukningu í spilun peningaspila og jafnvel spilavanda en aðrar 
ekki. Í stuttu máli var og er mín afstaða sú að gera megi ráð fyrir því að opnun spilahalla muni a.m.k. 
fyrst í stað auka á spilun peningaspila á höfuðborgarsvæðinu en síðan væri hugsanlegt að náðst gæti 
jafnvægi eða jafnvel dregið úr þátttöku, þegar nýjabrumið er horfið. Niðurstöður rannsókna á áhrifum 
spilahalla á spilavanda voru hinsvegar það tvíbentar að ómögulegt er að fullyrða um hvort slíkar hallir 
leiði til meiri spilavanda eður ei.
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Hinsvegar er nauðsynlegt huga að einkennum þeirra spila sem eru í boði innan spilahalla en slík 
peningaspil byggja eins og áður sagði á samfelldri spilamennsku, með miklum spilahraða og tíðri 
endurgjöf í formi vinninga. Niðurstöður erlendra rannsókna á hlutfalli tekna af mismunandi tegundum 
peningaspila benda til að u.þ.b. 30-60% af tekjum spilakassa og borðspila eins og rúllettu, 21 og póker 
komi úr vasa þess fámenna hóps sem á við spilavanda að stríða. Engin ástæða er til að halda að það 
verði öðruvísi hér á landi og ekki ólíklegt að tilvist spilahalla muni leiða til þess að þeir sem eiga við 
vanda að stríða muni leita í meira mæli eftir þeirri þjónustu sem þar er í boði. Spilahallir munu því 
líklega auka á vanda þessa hóps.

Það eru þrjú atriði í þessu frumvarpi til laga um spilahallir sem vöktu sérstaka eftirtekt mína. Eins og 
kom fram hér að ofan er það álit mitt að opnun spilahalla gæti haft í för með sér einhverja aukningu í 
þátttöku í peningaspilum en óljóst væri hvaða áhrif það hefði á algengi spilavanda. En þó má telja víst 
að þeir sem eiga við vanda að stríða munu í meira mæli en aðrir spila í spilahöllum þar sem þeir eru 
líklegri til að sækjast eftir að spila peningaspil sem bjóða upp á samfellda spilamennsku, mikinn 
spilahraða og tíða endurgjöf í formi vinninga.

En það eru jú megineinkenni spilakassa sem eru iðulega kjarninn í rekstri erlendra spilahalla þar sem 
spilahöll án spilakassa er ekki eins líkleg til að gefa eigendum mikið í aðra hönd. Þessa staðreynd má 
einnig sjá af þeim markaði sem nú er til staðar hérlendis, þar sem tekjur af spilakössum eru mun meiri 
en tekjur af öðrum tegundum peningaspila. Hér á landi er töluverður fjöldi af spilakössum, bæði 
samtengdum spilakössum þar sem spilað er um stóra vinningspotta (Gullnámukassar) og einnig 
spilakössum sem ekki eru samtengdir og gefa smærri vinninga. Útbreiðsla spilakassa er töluverð en 
samtengda spilakassa má finna í allmörgum spilasölum (t.d. háspennustaðir) og á vínveitingastöðum 
en spilakassa sem gefa tiltölulega lága vinninga í t.d. sjoppum og bensínstöðvum. Það sem hefur 
vakið eftirtekt erlendra kollega minna er sú staðreynd að hér á landi er heimilt að vera með samtengda 
kassa á mörgum mismunandi stöðum en erlendis er venjulega einungis heimilt að vera með slíka 
spilakassa innan spilahalla. Ástæðan er meðal annars sú að kostnaður við að spila um samtengda 
spilapotta er umtalsvert meiri en þegar spilað er í öðrum gerðum spilakassa, sem í reynd þýðir að 
spilarar tapa hraðar fé. A f þeim sökum eru slíkir spilakassar því almennt ekki í almennri dreifingu í 
öðrum löndum.

En þá kemur að því sem vekur nokkra furðu mína í tengslum við frumvarp um spilahallir. Í 3. gr. Laga 
um spilahallir, liður 4, kemur fram að sérstaklega sé gert ráð fyrir að spilakassar séu ekki samtengdir. 
Það þýðir með öðrum orðum að ef þetta frumvarp verður samþykkt að þá munum við Íslendingar einir 
þjóða bjóða samtengda spilakassa í nokkuð almennri dreifingu utan spilahalla en ekki innan þeirra.
Það verður að teljast nokkurt afrek og mun vekja athygli allra sem að þessum málum starfa, a.m.k. 
utan Íslands. Það er því ástæða til að skoða betur rekstur spilakassa á Íslandi og velta því fyrir sér 
hvar best er að staðsetja mismunandi gerðir spilakassa.

Í öðru lagi kom eftirfarandi fram í 31.gr. lagafrumvarpsins: „Ef grunur vaknar um að viðskiptavinur 
spilahallar eigi við spilafíkn að stríða skal leyfishafi gæta að því að viðkomandi viðskiptavini sé kynnt 
sú ráðgjöf og þau meðferðarúrræði sem einstaklingum standa til boða vegna spilafíknar“. Þessi grein 
hljómar alls ekki illa en það er einn galli á gjöf Njarðar. Hvaða ráðgjöf og hvaða meðferðarúrræði er 
verið að vísa til? Mér vitanlega hafa stjórnvöld hingað til ekki veitt einni krónu til meðferða eða forvarna 
vegna spilafíknar. Í annan stað eru engin gagnreynd meðferðarúrræði til staðar hérlendis og því óljóst 
hvert rekstraraðili spilahallar ætti að vísa mögulegum spilafíklum. Reyndar er rétt að geta þess að SÁÁ 
skimar fyrir spilafíkn meðal þeirra sjúklinga sem til þeirra leita vegna neyslu vímuefna. Þeir sem 
skimast sem hugsanlegir spilafíklar er þá boðið viðtal og í framhaldi fá þeir sem þess óska 
helgarnámskeið um spilafíkn. Þó svo að þetta sé mjög virðingarvert framtak hjá SÁÁ þá er ekki víst að 
spilafíklar sem ekki stríða við vímuefnafíkn vilji sækja þangað þjónustu og einnig kann að vera að 
sumir setji það fyrir sig að SÁÁ er einn eigenda Íslandsspila, sem sinnir rekstri spilakassa. Það er því



eindregin skoðun undirritaðs að flutningsaðilar umrædds frumvarps ættu að tryggja að þeir sem stríða 
við spilafíkn á Íslandi geti sótt gagnreynd meðferðarúrræði hjá sálfræðingum eða öðrum sérhæfðum 
fagstéttum.

Að lokum, frumvarp til laga um spilahallir þarf að endurskoða. Í raun tel ég það frekar undarlegt að 
leggja fram frumvarp um rekstur peningaspila sem er á skjön við almenn lög um happdrætti sem sett 
voru árið 2005. En þar kemur skýrt fram í 3.gr. lagafrumvarpsins að rekstur happdrætta á Íslandi sé 
einungis til að afla fjár til almannaheilla hér á landi, t.d. til þjóðfélags-, líknar-, menningar-, íþrótta- eða 
góðgerðarmála. Rekstur einkaaðila á peningaspilum er því nýjung hér á landi og þarfnast frekari 
umræðu.

Virðingarfyllst,

Daníel Þór Ólason

Hér að neðan má finna nokkrar tilvísanir í greinar og bókarkafla sem ritað hefur verið um rannsóknir á 
peningaspilum og spilafíkn á Íslandi. Það má hafa samband við undirritaðan til að nálgast efni þeirra.
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