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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um happdrætti Háskóla íslands og happdrætti 
(bann við spilakössum), þingskjal 1086 -  629. mál.

Með frumvarpinu er lagt til að heimildir til reksturs svokallaðra spilakassa verði felldar brott 
úr lögum um Happdrætti Háskóla íslands og að lög um söfnunarkassa falli úr gildi. Með 
samþykkt firumvarpsins yrði ekki heimild í lögum til að starfrækja spilakassa. Rekstur 
spilakassa verði þannig með öllu bannaður þar sem um sé að ræða fjárhættuspil sem leiði til 
spilafíknar sem valdi einstaklingum og samfélaginu miklum skaða. Þá segir að það geri lítið 
gagn -  sem mótvægi -  að innleiða svokölluð spilakort. Vísað er til skoðanakönnunar sem 
SÁS lét gera um viðhorf almennings til spilakassa, sem leiddi í ljós að um 86% Islendinga 
vilji banna slíkan rekstur. Þá kemur firam að 71% aðspurðra voru ósátt við að starfsemi í 
almannaþágu væri fjármögnuð með rekstri spilakassa.
í firumvarpinu er lagt til að ríkissjóður bæti HHÍ og öðrum sem reka spilakassa það tekjutap 
sem af því myndi hljótast að hætta rekstri þeirra.

Tekið er undir þær áhyggjur sem lýst er í greinargerð með frumvarpinu. Hins vegar er 
mikilvægt að mál af þessu tagi séu skoðuð heildstætt og ekki hrapað að niðurstöðu.

Fyrir liggur að Háskóli íslands getur ekki verið án þeirra fjármuna sem Happdrætti Háskóla 
Islands aflar -  og aflað hefur verið í hartnær 90 ár til uppbyggingar starfseminni — og sem í 
reynd hefur jafiian verið ráðstafað mörg ár firam í tímann. Þá er miklum vafa undirorpið að sá 
vandi sem er tilefhi firumvarpsins og reifaður er í greinargerð, verði leystur með boðum og 
bönnum. í því samhengi er til skoðunar í starfshópi, sem háskólarektor hefúr skipað, með 
hvaða hætti unnt er að mæta ýmsum sjónarmiðum sem fram hafa komið varðandi leiðir við 
tekjuöflun Happdrættisins, án þess að til samdráttar komi og jafnframt um leið að draga úr 
mögulegum skaða einstaklinga. Málið er í vinnslu og niðurstöður liggja ekki fyrir að svo 
stöddu.

Rifjað er upp að þegar Happdrætti Háskóla íslands ákvað að hefja rekstur svokallaðra 
happdrættisvéla árið 1993 fór þáverandi rektor háskólans þess á leit við stjóm 
Siðfræðistofhunar háskólans að hún léti kanna hvort siðferðileg álitamál tengdust rekstri 
happdrættis og happdrættisvéla og þá hvers eðlis þau væm. Stjómin fékk dr. Kristján 
Kristjánsson, þá lektor við HA, til að taka saman álitsgerð um slík hugsanleg siðferðileg 
álitamál. Ein meginniðurstaða álitsgerðarinnar var að gera bæri greinarmun á siðferðisbrotum 
og velsæmisbrotum og að rekstur happdrættisvéla (skjávélahappdrættis) falli ekki undir 
siðferðisbrot, en kunni að falla undir velsæmisbrot. Stjóm Siðfræðistofinunar var sammála 
þessu, en taldi að öflun tekna með þessum hætti særi velsæmiskennd margra velunnara 
háskólans. Þá taldi stjómin að háskólanum og Rauða krossinum væri skylt að kanna ítarlega 
hvort happdrættisvélar og spilakassar hefðu skaðleg áhrif á notendur þeirra, en engar slíkar 
rannsóknir hefðu verið gerðar.



Hvað varðar rannsóknir á skaðlegum ábrifum þá hafa frá árinu 2002 verið gerðar nokkrar 
rannsóknir á algengi og alvarleika spilafíknar á íslandi af hálfu Sálfræðideildar Háskóla 
Islands. A liðnum árum hefur margt áunnist með aukinni þekkingu á útbreiðslu spilafíknar og 
hugsanlegum áhættuþáttum hennar.

Verkefni starfshóps rektors nú er að vinna út frá fyrirliggjandi gögnum um þessi málefhi, 
rannsóknum sem gerðar hafa verið frá 1993, bæði um viðhorf í samfélaginu og eins um 
spilafíkn, ásamt staðreyndum sem tengjast húsbyggingum og lagaramma. Greint verði hvort 
rannsóknir sl. 18 ára gefi tilefni til annarrar niðurstöðu en þar fékkst og lúta nánar að 
siðferðilegum álitamálum, velsæmi, spilafíkn og aðstoð við spilafíkla, ábyrgri spilun, rekstri 
Happdrættisins í þágu fjáröflunar háskólans, lagaumhverfi netspila o.s.frv. Starfshópurinn fari 
yfir þessi málefni og greini stöðu málsins í íslensku samfélagi og skili rektor umsögn að 
vinnunni lokinni.

Háskóli Islands deilir þeim áhyggjum sem fram koma í greinargerð með frumvarpinu, en lýsir 
að svo stöddu miklum efasemdum um að vandinn sem er tilefni frumvarpsins verði leystur 
með boðum og bönnum. Aður en til ákvarðana kemur um einstaka þætti er mun nær að greina 
hvort og þá hvemig unnt er að mæta ýmsum sjónarmiðum sem ffam hafa komið varðandi 
leiðir við tekjuöflun Happdrættisins, án þess að til samdráttar komi og jafnframt um leið að 
draga úr mögulegum skaða einstaklinga sem glíma við spilafíkn. Með öðmm orðum er 
mikilvægt, sem fyrr greinir, að mál af þessu tagi séu skoðuð heildstætt og ekki hrapað að 
niðurstöðu.
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