
Vilji er til þess hjá Happ drætti Há skóla Íslands, HHÍ, að taka upp svo kölluð spila kort, en með þeim á fólk, sem
spil ar fjár hættu spil í spila köss um og á net inu, að geta haft meiri stjórn á spila mennsku sinni. Þetta seg ir Bryn -
dís Hrafn kels dótt ir, for stjóri HHÍ. Happ drættið hef ur nú tvö faldað fram lag sitt til SÁÁ í því skyni að efla meðferð
við spilafíkn. Hún seg ir tíma til kom inn að happ drættið fái að reka net spil, sem yrði rekið á ábyrg an hátt til mót -
væg is við er lend net spil og að ný verið hafi það breytt verklagi þannig að strang ari kröf ur eru nú gerðar til
rekstr araðila spila kass anna.

Í vor voru 872 spila kass ar í notk un hér á landi; 493 á veg um HHÍ og 379 á veg um Íslands spila. Þess ir kass ar voru á sam tals 104
stöðum, 28 spila stöðum á veg um HHÍ og 76 spila stöðum Íslands spila. Flest ir spil astaðanna eru á höfuðborg ar svæðinu. 

Tekj ur fyr ir tækj anna af spila köss un um voru sam tals rúm ir 12,2 millj arðar króna í fyrra, sem er 22% aukn ing frá ár inu 2015 þegar þær
voru rúm ir 10 milj arðar. Í fyrra var hagnaður af köss un um rúm ir 1,9 millj arðar, HHÍ hagnaðist um rúm an 1,1 millj arð og Íslands spil um
rúm ar 800 millj ón ir. Þetta er 32% aukn ing frá ár inu 2015 þegar sam an lagður hagnaður fyr ir tækj anna tveggja var 1,4 millj arðar. Þetta
kom fram í skrif legu svari Þór dís ar Kol brún ar Reyk fjörð Gylfa dótt ur, þáver andi dóms málaráðherra, í sum ar við fyr ir spurn frá Birni
Leví Gunn ars syni, þing manni Pírata, um spila kassa.

„Við vitum af þeirri áhættu sem fylgir starfseminni“
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 mörg um tungu mál um við inn gang spila sal ar ins Há spennu. mbl.is/ Eggert Jó hann es son

Vilja bjóða upp á net spil
„Við höf um skoðað það í nokk ur ár að taka upp spila kort og höf um fylgst vel með því sem hef ur verið að ger ast á hinum Norður lönd -
un um,“ seg ir Bryn dís. Hún seg ir að slíkt spila kort gæti allt eins verið í ra f rænu formi þannig að hægt yrði að nota það við net spil un,
yrði slík teg und spila leyfð hér á landi. Með kort inu væri t.d. hægt að loka fyr ir að spila á til tekn um tím um sól ar hrings, ákveða há -
marks upp hæð sem hægt væri að leggja und ir og halda skrá yfir hversu miklu fé væri eytt í spil in.

„Ég vildi óska þess að dóms málaráðherra myndi bregðast við kalli okk ar um að bjóða upp á ábyrgt net spil þar sem fólk get ur haft
meiri stjórn á sinni spila mennsku,“ seg ir Bryn dís. „Við vit um vel að marg ir eru að spila á er lend um síðum á net inu þar sem eng ar
höml ur eru og eng ar regl ur. Við stopp um ekki net spila mennsku. En við get um aft ur á móti boðið upp á ann an val kost, fáum við til
þess leyfi,“ seg ir Bryn dís og bæt ir við að happ drættið hafi í mörg ár sóst eft ir því að bjóða upp á net spil.

Hafa tvö faldað fram lag sitt til meðferðar starfs SÁÁ
HHÍ ákvað ný verið að rúm lega tvö falda fram lag sitt til meðferðar starfs SÁÁ fyr ir spilafíkla. Bryn dís seg ir að þetta hafi verið ákveðið
eft ir fund stjórn enda HHÍ og Íslands spila þar sem rædd ar voru leiðir til þess að fyr ir tæk in tvö, sem bæði reka spila kassa, gætu komið
að efl ingu meðferðar við spilafíkn. „Þess um hópi hef ur ein fald lega ekki verið nægi lega vel sinnt að mínu mati. Fólk með spilafíkn hef -
ur verið í meðferð inn an um fólk með aðra fíkn og okk ur finnst ástæða til að bæta þjón ust una og meðferðarúr ræðin,“ seg ir Bryn dís.

„Það má segja að við séum að blása til stór sókn ar með það að mark miði að fækka þeim sem eiga við spila vanda að etja. Það verður
m.a. boðið upp á viðtalsmeðferðir fyr ir aðstand end ur og meðferð sem verður sér sniðin að þörf um spilafíkla.

Frétt af mbl.is
Með spila vítið í vas an um

Um fjórðung ur tekn anna fer í umboðslaun
Í áður nefndu svari ráðherra kem ur fram að um fjórðung ur brútt ó tekna HHÍ af spila köss un um fari til rekstr araðila kass anna í formi
umboðslauna. Í fyrra var þessi upp hæð 590 millj ón ir. Er viðun andi að svona hátt hlut fall af tekj un um fari til þeirra sem reka kass ana
þar sem kass arn ir eru skil greind ir sem söfn un ar kass ar til styrkt ar Há skóla Íslands? 

„HHÍ hef ur ætíð leitað allra leiða til að hafa rekst ur inn sem allra hag kvæm ast an til að sem flest ar krón ur skili sér beint til Há skól ans
og það á við um þetta atriði einnig,“ seg ir Bryn dís. „Allt er gert til að rekst ur inn sé bæði ábyrg ur og hag kvæm ur. Þókn un er hlut fall af
tekj um og hef ur farið lækk andi en á móti hafa tekj ur auk ist og þar með kostnaður í krón um talið. HHÍ hef ur til þessa talið það hag -
kvæm ara að út vista rekstr in um en að reka eig in staði,“ seg ir Bryn dís og bæt ir við að þetta sé sá viðskipta legi raun veru leiki sem HHÍ
standi frammi fyr ir.

Gerðu áhættumat og breyttu verklagi
Rekst ur spila kassa var gagn rýnd ur í áhættumati sem embætti rík is lög reglu stjóra gaf út fyrr á þessu ári. Þar kom m.a. fram að hvorki
Íslands spil né HHÍ geri sér staka kröfu um orðspor rekstr araðila spila kass anna. Eng ar regl ur séu um út greiðslu vinn inga hjá spila -
stöðunum, þ.e. hvort greitt sé í reiðufé eða ra f rænt og ekk ert há mark sé á upp hæð þeirra vinn inga sem spila stöðunum er heim ilt að
greiða út. Að auki seg ir í áhættumat inu að veru leg hætta sé á því að kass arn ir gætu verið notaðir til að þvætta fé.

Spurð hvort Happ drætti Há skóla Íslands hafi brugðist við þess ari gagn rýni seg ir Bryn dís svo vera. „Við fram kvæmd um eigið
áhættumat strax í kjöl farið á þessu mati rík is lög reglu stjóra og gerðum aðgerðaáætl un til að bæta úr því sem þarna kem ur fram. Við
erum að inn leiða hana núna og erum að upp færa verklag, bæði hjá okk ur sjálf um og hjá rekstr araðilum kass anna.“

Meðal þess sem í því felst er að nú eru gerðar meiri kröf ur til þeirra aðila sem reka kass ana og er m.a. gerð bak grunns at hug un á
þeim sem ekki var gert áður.  Ekki stend ur til að setja regl ur um hversu háa vinn inga söluaðilar greiða út. Venj an hef ur verið sú, að
sögn Bryn dís ar, að rekstr araðilar greiði út þá vinn inga í reiðufé sem þeir hafi bol magn til að greiða, en stærri vinn ing ar séu og hafi
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alltaf verið greidd ir út af Happ drætt inu og þá sé lagt inn á banka reikn ing. „Með nýju verklagi mun um við gera kröfu um full an rekj an -
leika á því sem verður greitt út hjá rekstr araðilum, þ.e.a.s. að þeir skrái niður upp lýs ing ar um vinn ings hafa.“

Frétt af mbl.is
360.000 krón ur á klukku tíma í spila kassa

Seg ir að fáum væri bet ur treyst andi
Það hef ur lengi sætt gagn rýni að Há skóli Íslands reki spila kassa og njóti ágóða úr þeim þar sem vitað er að þeir geta leitt til spilafíkn -
ar. Bryn dís seg ist vel meðvituð um þá gagn rýni, en bend ir á að víða í heim in um renni ágóðinn af rekstri happ drætta og spila af ýmsu
tagi til góðgerða- og þjóðþrifa mála. „Ef við mynd um hætta að reka kass ana, þá myndi fólk ein fald lega spila meira á net inu eða ann -
ars staðar þar sem þetta væri í boði. Pen inga spil hafa lík lega alltaf fylgt mann in um, Happ drætti Há skóla Íslands hef ur verið rekið í
meira en 85 ár og ég held að fáum væri bet ur treyst andi til að reka þessa starf semi með ábyrg um hætti,“ seg ir Bryn dís.

„Það er sama hvaða framtíðar sýn við höf um og hvað við ger um til þess að stuðla að ábyrgri spila mennsku; spila markaður inn er svo
miklu meira en spila kass arn ir hér á landi — þetta er allt netið. Þannig að yf ir völd verða að fara að horfa á þetta í stærra sam hengi.“

g meðal spil astaða henn ar eru spila sal irn ir Há spenna. Einn þeirra er á Lækj ar torgi í miðborg Reykja vík ur. mbl.is/ Eggert Jó hann es son

„Vit um af þeirri áhættu sem fylg ir starf sem inni“
Þið vitið af því, að fólk hef ur þróað með sér spilafíkn með því að spila í köss un um sem þið rekið, en viljið engu að síður bæta net spil -
um við. Er ekki þver sögn í því? „Við vit um vel af þeirri áhættu sem fylg ir starf sem inni, hvert ein asta til felli snert ir mann sann ar lega og
við vilj um gera allt sem hægt er til að koma fólki á rétta braut. Ábyrg spil un verður sí fellt meiri í umræðunni, bæði hér á landi og er -
lend is. Í því felst að reka þessa starf semi með ábyrg um hætti, í stað þess að loka á alla, og gera allt sem við get um til þess að stuðla
að því að þeir, sem geta ekki stjórnað spila mennsku sinni, fái viðeig andi aðstoð.“  

Frétt af mbl.is
6.000 Íslend ing ar í veru leg um spila vanda

TENGT EFNI / RAFRÆNT MORFÍN EÐA SAKLAUS SPILAMENNSKA?
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