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Óska eft ir af stöðu Lilju til rekst urs spila kassa

Lilja Dögg Al freðsdótt ir, mennta- og menn ing ar málaráðherra. mbl.is/ Hari

Sam tök áhuga fólks um spilafíkn hafa sent Lilju Dögg Al freðsdótt ur, mennta- og menn ing ar málaráðherra, opið bréf þar sem óskað er eft ir
af stöðu ráðherr ans til rekst urs spila kassa í fjár ö� un ar skyni fyr ir Há skóla Íslands.

Þá er einnig óskað eft ir viðbrögðum Lilju við um mæl um, ann ars veg ar for stjóra Happ drætt is Há skóla Íslands, og hins veg ar dóms -
málaráðherra, um ábyrgð mennta málaráðherra í þessu mála �okki.

Í bré� nu er vísað til orða Bryn dís ar Hrafn kels dótt ur, for stjóra Happ drætt is Há skóla Íslands, í frétta skýr ingaþætt in um Komp ási þann 1.
des em ber 2020 þar sem hún sagði rekst ur spila kassa ákvörðun stjórn valda, mennta málaráðuneyt is og að það væri lög bundið hlut verk
HHÍ að standa að rekstri spila kassa til að fjár magna bygg ing ar Há skóla Íslands.

„Í orðum for stjór ans lá að ábyrgðin væri stjórn valda og mennta málaráðherra sér stak lega,“ seg ir í bré� nu.

Þá var í bré� nu einnig vísað í viðtal kvöld frétta Stöðvar tvö frá 9. des em ber 2020 þar sem dóms málaráðherra sagði að ef HHÍ vildi hætta
rekstri spila kassa þá væri það á ábyrgð mennta málaráðherra.

„Fram an greind um mæli hafa komið fram op in ber lega og er mælst til að mennta málaráðherra svari þeim einnig op in ber lega,“ seg ir í bréf -
inu. Þar er einnig vísað til skoðana könn un ar sem Gallup gerði fyr ir Sam tök áhuga fólks um spilafíkn þar sem fram kom að mik ill meiri hluti
al menn ings sé nei kvæður gagn vart því að fjár magna starf semi í al mannaþágu með spila köss um.

Bré�ð í heild sinni má �nna í viðhengi með frétt inni.
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