
God ettermiddag alle sammen og takk for at fikk kom innom her hos dere her i dag. 

Mitt navn er altså Trond Hoseth, og jeg er ordfører i Malvik kommune i Trøndelag, nabokommunen 

til Trondheim for dem som ikke kjenner til oss. 

Jeg synes det er fint når jeg er på Oslotur og kunne ta en tur innom de her hotellene på Gardermoen 

for å sjekke om det er noen fra Malvik her, så derfor spør jeg da om dere som er fra Malvik kan rekke 

opp hånda. 

Der ja, en…… God ettermiddag Arthur. 

Det er selvsagt ikke sant. Som ordfører så får en mange oppgaver, noen er kjedelige, kanskje litt 

ubehagelig, men mange er veldig artig. Så er det en del oppgaver som skjer ofte og nærmest blir en 

rutine, mens andre er sjelden og veldig spesiell. 

I dag er jeg her for en oppgave som er både veldig artig og ganske så sjelden, hvertfall i en kommune 

på Malvik sin størrelse. For det her er en begivenhet som er virkelig, virkelig stor. Like fullt er det en 

begivenhet som er så særdeles fortjent for den det angår. 

Arthur Mandal er ikke den som fremhever seg selv for den innsatsen han legger ned, men det er ikke 

på noen måte til noen forkleinelse av den innsatsen han har og fortsatt legger ned. 

Arthur er som veldig mange andre innflytter til Malvik, men vi kan tidlig finn spor av hans 

engasjement i kommunen. 

Arthur satt sammenhengende i styret i Malvik helsesportslag i 20 år fra 1988-2008, så gikk han ut av 

styret, men i 2017 kom han tilbake og siden det har han vært kasserer. Og sjøl om han var noen år 

ute av styret så har engasjementet som trener og leder vært der. Bl.a. arrangert Malvik 

Helsesportslag NM i svømming for funksjonshemmede i 1993, det er et gigantisk løft for et idrettslag 

i en tross alt såpass liten kommune som Malvik. 

Malvik kommune var tidlig ute med å innføre Brukerutvalg, eller råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne og det var etter initiativ fra blant annet Arthur. Arthur var medlem av rådet i over 10 

år og deretter satt han som varamedlem i ytterligere 5 år. Når jeg forhøre meg på rådhuset om 

hvordan Arthur var som medlem i rådet så er det særdeles gode skussmål jeg får. Arthur har bidratt 

med sin erfaring og kompetanse langt utover det som kan forventes og bidratt til det bedre for langt 

flere enn dem han representerte i rådet. Arthur har vært en ressurs for utviklingen av Malvik 

kommunes tilbud i ei tid der kommunen har opplevd massiv vekst. 

Arthur satt også to år i styret i frivillighetssentralen i Malvik. 

Og så satt han også i Malvik idrettsråd fra 2000-2009, her var han også leder. Med fare for å gjenta 

meg selv, men når jeg forhøre meg på rådhuset om hvordan dem som jobbet mot idrettsrådet 

opplevde Arthur som medlem så er det særdeles gode skussmål jeg får. 

Frivilligheten er hjertet i et lokalsamfunn, og Arthur har som frivillig lagt ned en innsats langt utover 

det man kan forvente i Malvik. Arthur er en bauta i Malvik helsesportslag, en bauta i frivilligheten i 

Malvik, en som virkelig har bidratt til et bedre Malvik. 

Det er jo massivt, men det stopper jo ikke der, for hvorfor er jeg her, hvorfor er Arthur her. 

Fordi når innsatsen Arthur har lagt ned i sin hjemkommune er så massiv, så går en jo tom for 

superlativer når en skal videre til ADHD Norge og Vårres brukerstyrte senter i Trondheim. 



Og den CV’en, den kjenner jo dere som er her bedre til enn meg. Og den er jo også massiv, så hvis jeg 

skulle dra gjennom hele den nå her i kveld, så vil jeg ikke rekk flyet mitt nordover, og dere her vil ikke 

kom dere videre i programmet. 

Men kort oppsummert. Arthur har vært med i ADHD Norge, eller det har vært litt skiftende navn 

gjennom tidene, i en eller annen form siden 1984. Det er snart 40 år! 

Han har da vært styreleder fra 2019, æresmedlem fra 2018. Det er side opp og side ned med utførte 

oppgaver, verv og avholdte kurs. Det her kjenner dere her i salen. Arthur er en bauta her også. 

Så er det Vårres. Arthur trappet ned jobben for å starte Vårres. Først et prosjekt, så et regionalt 

brukerstyrt senter. 

Startet i 2006, og driv en massiv aktivitet basert mest på frivillighet, men har da også 4 ansatte i 

diverse stillingsbrøker. 

Men i 2018, omtrent 9300 timer med frivillig innsats. Det er over ett år med frivillighet det. 

403 kurs og nesten 7000 deltagere. 

Det er kanskje ikke så rart at Arthur ikke snakke så mye om sin egen innsats. For det er en innsats så 

formidabel at en kan bli helt målløs. 

Men i dag Arthur, i dag må du fram i lyset. I dag skal du få et uttrykk for den takknemligheten alle i 

ADHD Norge har til deg, i dag skal du få et bevis på verdien av den innsatsen du har gjort. 

Her, I Malvik, for Vårres, for samfunnet. 

I dag har jeg det aller mest ærefulle oppdraget jeg som ordfører kan få. 

I dag har jeg den store æren å på vegne av HM Kongen overrekke deg kongens fortjenestemedalje og 

å meddele at du vil bli invitert til Slottet for å takke for medaljen. 


