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Vedr. servering under Nicolai Tangens seminar i USA 

Jeg viser til oppslag i pressen i de siste dagene der det fremgår at arbeids- og sosialministeren nå 
har bestemt seg for selv å betale for serveringen under Nicolai Tangens seminar i USA i november 
ifjor (på et tidspunkt da han var næringsminister). I denne forbindelse har jeg noen spørsmål ved-
rørende serveringen under seminaret som jeg føler er av offentlig interesse, sett på bakgrunn av 
flere samtidige forhold:


Først ved at en bedrift eiet av milliardæren Petter Stordalen er blitt innvilget kontantstøtte fra 
regjeringen der Røe Isaksen er minister med 60 millioner kroner måneden for april og mai, altså til-
sammen 120 millioner kroner. 


Dernest ved at Røe Isaksen i regjeringskonferanse den 15. april så avviste forespørsel fra stor-
tingsrepresentant Torill Selvsvold Nyborg om å tilby utenlandspensjonistene en midlertidig valuta-
kompensasjon så lenge kronekollapsen varer pga den pågående coronaepidemien.


Jeg føler en stor nysgjerrighet overfor dietten til en person som er medansvarlig for å gi 120 mil-
lioner til en milliardær, men samtidig ikke unner utenlandspensjonistene salt i maten. Til sammen-
ligning har jeg og min familie siden sist gang vi vekslet til lokal valuta ikke spist annet enn kokt ris 
og stekte poteter tre ganger per dag. Om arbeids- og sosialministeren er av den oppfatning at 
dette er en passende diett for pensjonister og småbarnsfamilier, bør vi i hvertfall få kunne opplyst 
hva ministeren selv inntar av næringsmidler. Derfor spør vi:


1. Hvor mange måltider ble servert under Nicolai Tangens seminar?

2. Hva slags mat ble servert?

3. Hvor ble maten servert? I en restaurant, i et hotell? Hvilken / hvilket? 

4. Ble det servert alkohol og i tilfelle hva slags og hvor mye? Hvor mye alkohol og hva slags 

konsumerte Røe Isaksen?

5. Hva kostet serveringen totalt for hele seminaret pro person?


Jeg imøteser Røe Isaksens snarlige svar.


Med vennlig hilsen


Ingar Holst

uførepensjonist

I Kina siden 2002 for å få medisinsk behandling mot ME
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