
Vennskap Melhus – Taveta 

Ordfører Erling Bøhle

Melhus kommune



Internasjonal styringsgruppe 

Melhus kommune

Viktig bindeledd mellom 

politisk og 

administrativt nivå

Søker 

overføringsverdier i 

forhold til aktivitetene, 

jf Framtidsverksted 

2005



International Steering Committee

Chairman

Vice Chairman

Member of political opposition

Chief Executive Officer

Deputy CEO

Head of Culture Department

Refugee Coordinator

International coordinators



Reporting Routines to the Council

Reports every four 

month as part of the 

overall governing 

structure

Overall Annual 

report to the Council









Samarbeidsområder 

Melhus - Taveta

Nettverksbygging / 

kulturutveksling 

mellom barnehager 

og skoler

Fredskorps-

utveksling

MIC-programmet



Nettverksbygging / kulturutveksling mellom 

barnehager og skoler

Visjon: Varig vennskap!



Kulturprosjekt i barnehagene 

i 2007 og 2009

Tema: Tradisjonell kultur

Felles kulturkonsert i 

Melhus, felles cd og 

sangbok

Tema: Miljø i fokus

Kulturforestilling 

m/miljøfokus for barn og 

foreldre i Taveta



Nettverksbygging/kulturutveksling 

mellom skoler
Samarbeid mellom Lundamo

Ungdomsskole og 

Eldoro Girls High School 

Oppstart høsten 2008 med 

planting av vennskapstre på 

skolen i Taveta

Juni 2009: Utveksling av 

brev og gaver

Oktober 2009: To lærere fra 

Lundamo besøker Taveta

Internasjonal uke på 

Lundamo med besøk fra 

Taveta; en lærer og en elev



Fredskorpsutveksling 

2007 og 2009
Utvekslingsområder:

Barnehage, avfallshåndtering 
og kommunal planlegging

Mål:

Utveksling av kompetanse

Resultater:

Barn i barnehage/skole har  
fått en større miljøbevissthet

Avallshåndtering i             
Taveta er blitt bedre

Forbruksmentaliteten er blitt 
satt på dagsorden i Melhus



MIC-programmet
Kommunesamarbeid med KS som nettverks-

koordinator
Mål:

Forbedre kommuneplanen / 

avfallshåndtering

Forbedre opplæring av ansatte

Forbedre administrative rutiner

Resultater så langt:

Bidratt til at Taveta i dag har 

en plan over utvikling av ”den 

nye byen”

Taveta har fått en egen 

avdeling for avfallshåndtering



The effect of Walvis Bay

– Taveta today



Ministries/TCT/Melhus

Workshop in Taveta



Urban planning and waste 

management



Relevanse of the MIC action

TCT is responcible of socio-economic 
development and provision of framework for 
local service delivery and governance.

Main commercial and administrative centre of 
the newly created Taveta District

5 Year Strategic Plan first ever to be prepared 
by Town Council of Taveta. MIC is integrated.



Environmental awareness



”Make Taveta Clean”



Waste handling in Town



MIC builds friendship

Eldoro/Lundamo & KWS/TCT





Taveta - Melhus

Bringing the 

friendship and the 

projects to the 

community

Communication 

Channels

Sustainability



Information

Information

Information



To Challenge Scepticisme

”To be one’s self”

”To be one’s self 

enough”



When people meet


