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Efni: Umsögn Öryrkjabandalags íslands um frumvarp til laga um breytingu á 
ýmsum lögum um happdrætti og talnagetraunir (framlenging starfsleyfis), 
þingskjal 236 - 224. mál.

Öryrkjabandalag íslands (ÖBÍ) fagnar ofangreindu frumvarpi innanríkisráðherra og 
telur afar mikilvægt að frumvarpið verði að lögum.

ÖBÍ er einn af eigendum íslenskrar getspár en auk þess eiga íþrótta- og 
Ólympíusamband íslands og Ungmennafélag íslands hlut í félaginu. Hlutdeild 
Öryrkjabandalagsins af tekjum getspár eru einu tekjur bandalagsins.

Tekjum ÖBÍ er ráðstafað í brýn samfélagsleg verkefni í þágu öryrkja, fatlaðs fólks, 
langveikra og aðstandenda þeirra með ýmsu móti. Hér má nefna rekstur skrifstofu 
bandalagsins þar sem veitt er ýmis þjónusta s.s. upplýsingar, fræðsla og ráðgjöf til 
aðildarfélaga bandalagsins, öryrkja og aðstandenda þeirra. Þá fá aðildarfélögin, sem 
eru 41 talsins, fjárstyrki frá bandalaginu á hverju ári bæði til grunnrekstrar og svo í 
einstök verkefni.

Aðildarfélög bandalagsins veita margþætta, fjölbreytta og mikilvæga þjónustu og 
nýtist fjármagnið vel enda fjölmargir sjálfboðaliðar sem leggja hönd á plóg um að 
gera starf aðildarfélaganna sem faglegast. Verkefnin flokkast mörg hver undir 
verkefni heilbrigðis- og félagsþjónustu auk lýðheilsu- og forvarnarverkefna. Þá veita 
öll félögin upplýsingaþjónustu eða leiðbeinandi þjónustu til félagsmanna auk þess að 
sinna fræðslustarfi. Öll eru með heimasíðu, mörg hver með skrifstofu, sum með 
starfsmenn á launum og önnur með starfsmenn í sjálfboðastarfi. Félögin eru flest ef 
ekki öll í samstarfi við fagfólk, sem hefur sérþekkingu á málefnum hvers félags, þau 
stuðla að nýjungum og leita lausna sem skilar sér oft í framþróun svo sem í 
heilbrigðis- og félagsþjónustu.

Aðildarfélög bandalagsins eru félög hreyfihamlaðs fólks, fólks með sjón- og 
heyrnarskerðingu, geðfötlun, einhverfu, þroskahömlun, ADHD ásamt ýmsum 
sjúklingafélögum sem starfa í þágu fólks með hjarta-, æða-, tauga- og 
vöðvasjúkdóma og fólk með sykursýki, svo dæmi séu tekin.
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Hérfyrir neðan gefur að líta öll aðildarfélög ÖBÍ:
. ADHD samtökin 
. Astma- og ofnæmisfélag íslands 
. Ás styrktarfélag 
. Blindrafélagið 
. Blindravinafélag íslands 
. CCU samtökin 
. CP félagið 
. Einhverfusamtökin
. FAAS -  Félag aðstandenda Alzheimersjúklinga 
. Félag heyrnarlausra 
. Félag lesblindra á íslandi 
. Félag lifrarsjúkra 
. Félag nýrnasjúkra
• Fjóla, félag fólks með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 
. Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra 
. Geðhjálp
. Geðverndarfélag íslands 
. Gigtarfélag íslands 
. Heilaheill 
. Heyrnarhjálp 
. HlV-ísland 
. Hjartaheill 
. Hugarfar
. LAUF -  Félag flogaveikra 
. Málbjörg -  Félag um stam 
. Málefli 
. ME félagið 
. MG-félag íslands 
. MND félagið á íslandi 
. MS-félag íslands 
. Ný rödd
. Parkinsonsamtökin á íslandi 
. Samtök lungnasjúklinga 
. Samtök sykursjúkra
. SEM -  Samtök endurhæfðra mænuskaddaðra 
. SÍBS
. Sjálfsbjörg landssamband fatlaðra 
. SPOEX -  Samtök psoriasis og exemsjúklinga 
. Stómasamtök íslands 
. Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra 
. Tourette-samtökin á íslandi

Tekjur bandalagsins hafa einnig nýst þeim fyrirtækjum ÖBÍ sem bandalagið er aðili 
að eins og Brynju hússjóð Öryrkjabandalagsins sem kaupir og leigir út íbúðir víðs 
vegar um landið til öryrkja, Hringsjá náms- og starfsendurhæfingu, Örtækni, TMF 
Tölvumiðstöð og Fjölmennt fullorðinsfræðslu fatlaðra. Þá má nefna að bandalagið 
veitir sérstaka styrki í ýmis önnur verkefni sem nýtast öryrkjum, langveikum og fötluðu 
fólki hér á landi. ÖBÍ stuðlar einnig að rannsóknum í tengslum við þau málefni sem 
tengjast starfsemi bandalagsins og aðildarfélaga þess og á í riku samstarfi við
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Háskóla íslands og fleiri á þeim vettvangi. Hvorki ÖBÍ, ofangreind fyrirtæki né 
aðildarfélög bandalagsins eru rekin með hagnað að leiðarljósi.

Brýnt er að starfsleyfið verði framlengt til að það mikilvæga starf sem unnið er af 
eigendum íslenskrar getspár, stærstu fjöldahreyfingar á íslandi, geti haldið áfram að 
nýtast í almannaþágu. Þá þarf að hafa í huga að íslensk getspá þarf reglulega að 
fjárfesta í dýrum tækjabúnaði til að geta fylgt eftir þeirri framþróun sem á sér stað á 
þeim vettvangi. Nauðsynlegt er að geta skipulagt starfsemina ásamt endurnýjun á 
tækjum og hugbúnaði fram í tímann á faglegan hátt sem kallar á nauðsyn þess að 
tryggja reksturinn til lengri tíma.

Virðingarfyllst,

Ellen Calmon, 
formaður ÖBÍ
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