
Nefndasvið skrifstofu Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

/

Islandsspil

Reykjavík, 23. nóvember 2015.

Efni: Umsögn íslandsspila sf. til allsherjar- og menntamálanefndar um frumvarp 
til laga um happdrætti og talnagetraunir (framlenging starfsleyfis) 224. mál.

Hinn 9. október sl. var lagt fram á Alþingi nýtt frumvarp innanríkisráðherra, sbr. 224 
mál, þskj. nr. 236, til laga um breytingu á ýmsum lögum um happdrætti og 
talnagetraunir (framlenging starfsleyfis). Samkvæmt málsmeðferðarreglum þingsins 
gekk frumvarpið til allsherjar- og menntamálanefndar þann 10. nóvember sl., en 
nefndin sendi hinn 12. nóvember sl. umsagnarbeiðnir til hagsmunaðila, ekki þó til 
Islandsspila sf. (hér eftir „íslandsspil").

Islandsspil eiga hagsmuna aö gæta
Rétt er að geta þess sérstaklega að íslandsspil er aðili á íslenskum happdrættimarkaði, 
en félagið er í eigu Rauða krossins á íslandi, Slysavarnafélagsins Landsbjargar og 
Samtaka áhugamanna um áfengis- og vímuefnavandann (SÁÁ) og starfar samkvæmt 
lögum nr. 73/1994 um söfnunarkassa. íslandsspil telur sig því hafa mikilla hagsmuna 
að gæta varðandi það frumvarp sem hér er til umfjöllunar.

Samkeppnisstaðan er skökk og ósanngjörn
íslandsspil bendir á að félagið hefur margsinnis á liðnum árum vakið athygli 
innanríkisráðherra á vaxandi samkeppni innlendra aðila, sem starfa hvert og eitt 
samkvæmt skýrt afmörkuðu starfsleyfi sem veitt hefur verið af Alþingi, við erlendra 
aðila á happdrættismarkaði, sem starfa þvert á landamæri og markaðssetja vörur sínar 
hér á landi eftirlitslaust og óheft í gegnum internetið, án þess að leggja nokkuð til 
samfélagsins og án þess að hafa nokkurt leyfi til að reka happdrætti eða söfnunarkassa 
hér á landi.

Eftirlitslaus og vaxandi rekstur erlendrar happdrættis- og veðmálastarfsemi á 
internetinu gerir það almennt að verkum að aðilar sem starfa samkvæmt starfsleyfi hér 
á landi verða undir í samkeppni við þessa aðila, þar sem þeir eru í allt annarri stöðu 
en þeir.

Smiðjuvegi 11a 200 Kópavogi Sími 535 5440  islandsspil.is



Enn frekar hallar á tiltekna aðila á íslenska markaðnum, þ.m.t. íslandsspil, í samanburði 
við aðra aðila á þeim sama markaði, þar sem svo virðist sem einn aðili á íslenska 
happdrættis- og getraunamarkaðnum, íslensk getspá, hafi sérstaka heimild til reksturs 
á internetinu, sbr. reglugerð nr. 1170/2012 fyrir talnagetraunir íslenskrar getspár, en 
aðrir aðilar sem starfa samkvæmt starfsleyfi hér á landi hafa ekki sambærilega heimild.

Internetspilun er staðreynd
Hvort sem fólki líkar það betur eða verr þá er það staðreynd að leikir sambærilegir við / / 
þá sem Islandsspil bjóða upp á í söfnunarkössum sínum eru þegar spilaðir á Islandi 1

gegnum internetið, þ.e. í gegnum erlendar vefsíður. Ágóði af þeirri starfsemi rennur
óskertur í vasa erlendra aðila sem leggja ekkert til íslensks samfélags, ekkert til aðgerða
sem ætlað er að draga úr neikvæðum áhrifum happdrætta og ekkert til aðstoðar við
þá sem telja sig eiga um sárt að binda vegna peningaleikja eða meðferðar þeirra.

Ef íslandsspilum væri heimilað að bjóða sína leiki í gegnum internetið, í samkeppni 
við hinar erlendu vefsíður, myndi ágóði af þeirri starfsemi renna óskertur til 
samfélagslegra verkefna á íslandi, bæði beint og óbeint, þ.e. í gegnum eigendur 
íslandsspila, Rauða krossins á íslandi, Slysavarnafélagið Landsbjörgu og SÁÁ.

Vilji er allt sem þarf
í framsöguræðu innanríkisráðherra með því máli sem hér er til meðferðar kom fram 
að ekki hafi verið hægt að hefja grundvallarvinnu um rekstur happdrættis á netinu, en 
slíkt væri óumflýjanlegt að gera.

fslandsspil fagnar ummælum ráðherra en áréttar þó að sum happsdrættisfyrirtækin 
hér á landi bjóða viðskiptavinum sínum nú þegar afurðir sínar í gegnum internetið á 
meðan öðrum er það ekki heimilt. Mikil vinna hefur sömuleiðis verið unnin nú þegar 
við undirbúning á því að öðrum aðilum á íslenskum happdrættismarkaði verði veitt 
sambærileg heimild til að bjóða afurðir sínar í gegnum internetið, þannig að 
samkeppnisstaða aðila verði sem jöfnust. Herslumuninn hefur hins vegar alltaf 
vantað.

í febrúar 2013 vann Kristófer Már Kristinsson ítarlegt umræðuskjal fyrir innanríkis- 
ráðherra um happdrættismarkaðinn á íslandi þar sem meðal annars er vikið að 
starfrækslu happdrættis á internetinu. Lagt var fram frumvarp á 141. löggjafarþingi 
2012-2013, 477. mál, þskj.nr. 614, þar sem lagt var meðal annars til að heimilað yrði að 
reka happdrætti á internetinu. Frumvarpið var byggt á rannsókn sem fór fram á 
íslenska happdrættismarkaðnum. Frumvarpið dagaði uppi í meðförum Alþingis.

Það er með öllu óviðunandi staða fyrir íslandsspil og eigendur þess, Rauða krossinn á 
íslandi, Slysavarnafélagið Landsbjörgu og SÁÁ, sem kemur verulega niður á starfsemi 
þessara aðila, að sumir aðilar, erlendir sem innlendir, geti boðið viðskiptavinum leiki 
sína í gegnum internetið, á meðan íslandsspilum er meinað að gera slíkt hið sama. Rétt
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er að undirstrika að íslandsspil hafa rekið starfsemi sína hér á landi um áratuga skeið 
með afar vönduðum og ábyrgum hætti. Engin ástæða er til að ætla að annað myndi 
gilda um dreifingu sömu leikja í gegnum internetið.

Styrkja þarf innlenda starfsemi
Mörg fordæmi eru fyrir því erlendis að internetspilun sá leyfð með góðum árangri og 
ábyrgum hætti, þ.m.t. í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Danmörku. Engin rök eru fyrir 
því, að mati íslandsspila, að annað eigi að gilda um íslenska aðila, þ.á m. íslandsspil, 
en gildir um sambærilega aðila á hinum Norðurlöndunum.

Bendir fslandspil sérstaklega á, í þessu samhengi, að á Norðurlöndunum hafa 
happdrættisfyrirtæki verið sameinuð, undir eftirliti hins opinbera, til þess að vera 
betur í stakk búin til að heyja samkeppni við ólöglegar netsíður og tryggja forvarnir 
gegn spilavanda. í þessu sambandi vísast til ummæla í frumvarpi til laga um breytingu 
á lögum um happdrætti nr. 38/2005:

„7 þessu sambandi er horft til þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað i Noregi hvað þetta varðar. 
1. júli 2012 var Norsk Tipping veitt heimild með reglugerð til að hjóða upp á spil á netinu og 
þvígeta Norðmennfrá og með l.janúar 2013 spilað tiltekin happdrættisspil á netinu á löglegan 
og ábyrgan hátt. Drifkraftur breytinganna var sá að alþjóðleg fyrirtæki sem ekki lutu norsku 
eftirliti hafa undanfarin ár staðiðfyrir mikilli markaðssetningu á erlendum spilasiðum og notað 
til þess margvísleg ráð til að ná til nýrra viðskiptavina. Það hefur tekist þvi talsverð aukning 
hefur átt sér stað á spilun Norðmanna á slíkum alþjóðlegum netsíðum og mat 
happdrættiseftirlitið það svo, að heildarvelta erlendra aðila í Noregi væri orðin að lágmarki 
fimm milljarðar norskra króna árlega. Það var ennfremur mat eftirlitsaðila að þessi aukning 
hefði bæði leitt til aukinnar hættu á óæskilegri spilahegðun og stuðlað að meiri spilavanda, sem 
meðal annars birtist í auknum fjölda þeirra sem leituðu til innlendra hjálparaðila vegna 
spilafíknar. Þessi þróun hefur einnig haft neikvæð áhrif á tekjur innlendra happdrættisfélaga 
sem hefur bein áhrif á þróun framlaga til góðgerðamála innanlands. Þess vegna var það 
niðurstaða norskra stjórnvalda að rétt væri að heimila Norsk Tipping að bjóða upp á 
nethappdrætti samhliða öðrum happrættum. Með þvi væri stuðlað að ábyrgri spilun á netinu 
undir góðu og uppbyggilegu eftirliti faglegs aðila."

Jafnframt er vakin athygli á því að það kann að torvelda umbætur sem menn kunna 
að telja að þurfi að gera á happdrættismarkaði hér á landi í framtíðinni, svo sem 
sameiningu happdrættisfyrirtækja eða samrekstur um internetspilun, líkt og gerst 
hefur á hinum Norðurlöndunum, ef rekstrarleyfi núverandi rekstraraðila á innlendum 
happdrættismarkaði eru framlengd áratugi fram í tímann, án þess að samhliða sé 
mótuð stefna til framtíðar um internetspilun og bætt úr þeim augljósa annmarka sem 
er á núverandi fyrirkomulagi þar sem sumir hafa leyfi til markaðssetningar og 
spilunar á internetinu en aðrir ekki.

Tillaga að breytingu
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íslandsspil ber þá tillögu undir allsherjar- og menntamálanefnd að við frumvarp það 
sem hér er til meðferðar verði bætt nýrri lagagrein sem heimilar rekstur innlendra aðila 
á happdrættis- og getraunamarkaði á internetinu. Hún gæti til dæmis hljóða svo:

\

Við 2 . mgr.  2. gr. laga nr. 38/2005 um happdrætti, bætast þrír nýir er verða 3., 4. og

5. málsl, og orðast svo:

E f í lögunum er ekki mælt fyrir um á annan veg er heimilt að bjóða upp á pá 
starfsemi á netinu sem viðkomandi lög ná til. Þeim sem er heimilt samkvæmt 
lögum að starfrækja happdrætti, íþrótta- eða talnagetraunir eða söfnunarkassa á 
netinu er heimilt að sameinast um slíkan rekstur í sameiginlegu félagi eða 
félögum. Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um spilun á netinu, m.a. um 
fjölda og tegundir leikja, eftirlit með peim, skilyrði fyrir pátttöku, fjárhæð 
vinninga og um ráðstafanir í pví skyni að tryggja ábyrga spilun vegna reksturs 
happdrættis, getrauna eða söfnunarkassa á netinu par sem spilað er um peninga 

eða peningaígildi.

Að öðru leyti gerir íslandsspil ekki athugasemdir við efnisatriði frumvarps þessa.

Virðingarfyllst, 
F.h. íslandsspila

Sveinn Kristinsson 
Formaður,
Rauði krossinn á Islandi

Smári Sigurðsson 
Formaður,
Slysavarnafélagið Landsbjörg

Arnþór Jónsson 
Formaður,
SÁÁ
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