
 



 
Historie og struktur 
ELSA Norge har tradisjonelt skrevet strategiske planer som strekker seg over tre år av gangen. 

Nåværende landsstyre har valgt å fortsette på tilsvarende måte. De to forutgående planene ble 

skrevet på norsk. ELSA Norge 2021/2022 finner det mest hensiktsmessig at ELSA Norge sin 

strategiske plan skrives på norsk. 

 

ELSA Norge har over en periode på flere år vært i en krevende økonomisk situasjon på grunn av 

manglende faste sponsorer. Dette er grunnen til at den strategiske planen 2018-2021 i hovedsak 

inneholdt økonomiske mål. Siden 2018 har ELSA Norge skaffet seg et langvarig samarbeid med 

hovedsponsor Juristforbundet, i tillegg til å ha Thommessen som prosjektsamarbeidspartner for 

både Prosedyre- og Forhandlingskokurransen. Dette har sikret styret faste inntekter.  

 

Styreperioden 2020-2021 har videre vært påvirket av Covid-19 med mindre reising og generelt 

færre utgifter. Internasjonale møter, landsmøtet, prosedyre- og forhandlingskonkurransen har 

vært digitale. Studieturer og nye arrangementer som Rettssikkerhetsdebatten har blitt avlyst. 

Dette er grunnen til at Landsstyret ved utgangen av styreperioden gikk i overskudd. Det er derfor 

med glede at Landsstyret 2021/2022 velger å ikke inkludere økonomiske mål i den strategiske 

planen. Dette betyr imidlertid ikke at den økonomiske situasjonen ikke fortsatt skal overvåkes. 

Økonomisk planlegging bør fortsatt være en høy prioritet for ELSA Norge.  

 

Landsstyret 2021/2022 har utformet en plan som er ment å tilfredsstille de behovene landsstyret 

har idag og årene fremover. Planen inneholder fem hovedmål: medlemsbevaring, 

kunnskapsadministrasjon, medlemsutvikling, sosialt samfunnsengasjement og profesjonell- og 

karrieremessig utvikling. Den tradisjonelle plan-strukturen har også fått en ny formatering med en 

generell innledning for at nye medlemmer lettere skal forstå hvorfor vi har en strategisk plan og 

hva den brukes til. Målene er implementerings-orientert definert, for å gjøre det lettere å evaluere 

måloppnåelse fra år til år. Takk til lokalgruppene som vurderte, bidro proaktivt i dialogen, 

konstruktivt kritiserte og til slutt stemte inn de følgende strategiske målene. 

 

Med vennlig hilsen,  

 

ELSA Norge 2021/2022 

Lejla, Marie, Martin, Sigrid, Bardh, Victoria og Martha 

 



Formålet med dette dokumentet  
Strategisk planlegging skal ha en stadig tilstedeværelse i ELSA. For å sikre at arbeidet vårt og 

aktivitetene våre er i tråd med verdiene våre, må vi vite hvor vi er på vei som ELSA. Vi vil at 

organisasjonen vår skal utvikle seg og vokse i kvalitet. Derfor trenger vi et kompass vi kan følge, 

som inspirerer oss på alle nivåer av ELSA, slik at vi kan utvikle oss bærekraftig og i harmoni med 

en felles visjon.  

 

Å nå formålet med vår filosofierklæring vil alltid være det viktigste ledende kompasset for ELSA 

Norge: «To contribute to legal education, to foster mutual understanding and to promote social 

responsibility of law students and young lawyers».  
 

Hvordan bruke dette dokumentet?  
Den strategiske planen minner styremedlemmer på veien ELSA ønsker å gå i fremtiden. 

Lokalgruppene kan velge de målene de særskilt ønsker å jobbe med, realistisk for de egenskapene 

og interessene deres gruppe har. Den strategiske plan skal bevisstgjøre ELSA-medlemmer i 

Norge, ved å gi dem konkrete strategiske mål å jobbe mot, samt tips til en implementering som er 

mål- og etterprøvbar.  

 

Den «nasjonale til lokale» guiden 
 

For å realisere de strategiske målene bør både ELSA Norge og lokalgruppene implementere dem. 

Det er det nasjonale styret sitt ansvar å motivere de lokale gruppene til å delta i denne 

implementeringsprosessen, forklare dem hvorfor målene ble opprettet og hvordan de kan brukes.  
 
Hvordan?  
Som lokalt styremedlem, ta deg tid til å sette deg ned med ditt lokale styre og se på målene til 

ELSA International og ELSA Norge sammen. Inspirer hverandre og kom med ideer til hvordan 

dere best mulig implementerer målene.  

 

Hva og hvorfor?  
Det internasjonale aspektet til ELSA kan virke fjernt fra perspektivet til en lokalgruppe. Prøv å 

vise lokalgruppene hva som skjer internasjonalt i nettverket, og involver dem så mye som mulig i 



disse prosessene. Få lokalgruppene til å forstå hvorfor internasjonal strategisk planlegging er 

viktig og hvordan den kan komme dem til gode.  

 

Hvilke mål?  
Før du diskuterer målene, få et godt innblikk i hva som et styrkene og svakhetene til din 

lokalgruppe. Vær kreativ!  

 

Hvem er målene rettet mot?  
Målene i dette dokumentet er i hovedsak rettet mot ELSA på nasjonalt plan. Noen av målene kan 

likevel være relevante på lokalt nivå. Hvis du tror at implementeringen av et strategisk eller 

operasjonelt mål vil være nyttig og realistisk for din lokalgruppe, bør du definitivt prøve å 

implementere dem! 

 

Gjennomføring  
Når du har gjort deg kjent med situasjonen for hver lokalgruppe og de har fått et innblikk i 

målene for det internasjonale nettverket, er det på tide å diskutere de strategiske målene med 

dem. Sørg for at du ikke bare presenterer de relevante operasjonelle målene for dem, men at du 

også kommer med ideer og forslag til hvordan man når hvert mål. Vis dem hvordan realiseringen 

og av målene direkte og positivt vil påvirke deres lokalgruppe.  

 

Noen ideer for gjennomføringen:  

• Arranger en training eller workshop med temaet «strategiske mål».  

• Belønn den lokalgruppen som implementerer/stimulerer et mål.  

• Skriv målene på norsk for å bedre forståelsen av dem.  

 

Transition  
Transition er viktig ettersom den strategiske planen har en varighet på fire år. Kontinuitet i 

arbeidet som oppnås av et styre må sikres i årene som kommer.  

Nasjonalt styre til nasjonalt styre:   

• I overgangen mellom styreperioder bør ELSA Norge evaluere implementeringen av den 

strategiske planen på nasjonalt nivå, i tillegg til å vurdere målene som lokalgruppene har 

jobbet med og om de har lykkes eller ikke.  



• Diskuter hvordan du skal forklare de strategiske målene til de nye lokale styrene og få 

dem til å begynne å tenke på hvilke strategiske eller operasjonelle mål som er innen 

rekkevidde det neste året.  

Lokalt styre til lokalt styre:  

• En innføring i strategisk planlegging og den til enhver tid gjeldende planen for ELSA 

Norge bør være en del av felles transition.  

• Det vil være mest effektivt om det tidligere lokale styret oppmuntrer til og tilbyr seg å 

hjelpe det nye lokale styret med å implementere noen av de strategiske eller operasjonelle 

målene i sin ettårige One Year Operational Plan (OYOP).  

• Dette er også viktig for det nasjonale styret. Representanter fra det nasjonale styret bør 

møte med de lokale når de begynner å skrive sin OYOP for å veilede dem med å finne ut 

av hvilke mål som er mest relevant for deres lokalgruppe.  
 

Planens struktur  

1. Visjon og oppdrag for den strategiske planen  

2. Strategisk mål og bakgrunnen for dette målet 

3. Operasjonelle mål knyttet til det strategiske målet 

4. Implementeringstips  

Visjon 
«Et ELSA Norge med kunnskapsrike styremedlemmer som sammen jobber for å bevisstgjøre 

jusstudenter deres samfunnsansvar og legger til rette for deres karrieremessige utvikling» 

 

Oppdrag 
Vårt oppdrag er å utvikle styremedlemmers profesjonelle ferdigheter ved å tilby dem deltakelse på 

ELSA akademiet, gjensidig arbeid med det internasjonale nettverket og et rådgivende nasjonalt 

organ. Videre skal Landsstyret bevisstgjøre studentenes samfunnsansvar ved å engasjere dem i 

menneskerettighetskampanjer og debatter, hvor menneskerettighetsaktører vil utfordre jussen de 

kjenner. Til slutt vil en sentral oppgave være å hjelpe jusstudenter å utvikle sine faglige juridiske 

ferdigheter ved å arrangere akademiske aktiviteter, webinarer og kurs.  

 



1. Strategisk mål: ELSA Norge skal jobbe for å bevare medlemmer i 

organisasjonen og sikre at styrene i organisasjonen, herunder Landsstyret og 

lokalstyrene er fulltallige hvert år 

 

Bakgrunn: Både landsstyret og lokalstyrene i ELSA Norge har erfart flere styreperioder hvor 

man ikke får rekruttert fulle styrer ved oppstart av styreperioden. Det har vært en kultur for å 

forlate organisasjonen etter en styreperiode. Dette ønsker Landsstyret å motvirke.  

 

Operasjonelle mål 

• Landsstyret skal lage en rekrutteringsstrategi.  

• Landsstyret skal oppmuntre lokalgruppene til å lage en rekrutteringsstrategi.  

• Landsstyret skal hvert år holde et informasjonsmøte om «Verv i Landsstyret» før vårens 

Landsmøte. Informasjonsmøtet skal inneholde:  

o Generell informasjon om ELSA  

o Introduksjon til alle vervene i Landsstyret  

o Forskjellen på et nasjonalt og lokal verv  

o Det internasjonale nettverket  

o Spørsmålsrunde  

• Landsstyret skal hvert år sørge for at det blir valgt en valgkomite på høstens Landsmøte.  

 

Implementeringstips 

• Tenk på grunnene til hvorfor du ble værende som aktiv i ELSA, ikke bare grunnene til at 

du ble med i ELSA i utgangspunktet.  

• Formidle grunnene til at du ble værende i ELSA til interesserte studenter.  

 

2. Strategisk mål: ELSA Norge skal sikre den langsiktige 

kunnskapsadministrasjonen i Landsstyret og lokalgruppene  

 
Bakgrunn: I løpet av de siste årene har vi sett hvordan ulike temaer som bruken av tidligere 

ELSA-medlemmer for å dele kunnskap og kvalitetssikre dagens fungerende ELSA-grupper har 

blitt tatt opp til diskusjon uten noen konkrete og pragmatiske løsninger. Dette er mye grunnet 

den årlige resirkuleringen av funksjonerende medlemmer i Norge. Landsstyret ønsker å tilby en 

langsiktig strategi for å løse problemet.  



 

Operasjonelle mål 
 

2.1 ELSA Norge skal i løpet av perioden 2021-2022 opprette et aktivt Alumni-

nettverk  
 

• Landsstyret skal opprette en Facebook-gruppe for tidligere medlemmer i ELSA Norge 

(Alumni) for å gi dem videre tilhørighet til ELSA.  

o Gruppen skal være åpen for medlemmene til å dele ideer og holde møter dem 

imellom, samt diskutere hvilke bidrag de vil gi til sittende Landsstyre og 

lokalgruppene.  

• Landsstyret skal arrangere sosiale sammenkomster for Alumni-medlemmer hvert år med 

formål om å gi tilbake til medlemmene slik at de kan inspireres til å delta i 

organisasjonsarbeidet selv etter endt styreperiode.  

• Landsstyret skal innsette en Director for Alumni hvert år med følgende oppgaver;  

o Administrere Facebook-gruppen for Alumni  

o Invitere Alumnies til relevante ELSA-aktiviteter gjennom året 

o Oppdatere Secretary General om engasjementet hos og meningene til gruppen  

 

2.2 ELSA Norge skal i løpet av styreperioden 2021-2024 opprette et aktivt Advisory 

Board som skal konsultere ELSA Norge om den strategiske plan og langsiktige 

prosjekter, gi råd og forbedre kunnskapshåndtering og transition 

 

• ELSA Norge skal gjøre de nødvendige endringene i ELSA Norges vedtekter og 

arbeidsregler for å implementere et rådgivende styre.  

• ELSA Norge skal opprette en klar protokoll som spesifiserer pliktene, ansvarsoppgavene 

og grensene for det rådgivende styret.  

• ELSA Norge skal tydelig definere grensen mellom det Landsstyret og det rådgivende 

styret.  

• ELSA Norge skal involvere et styremedlem fra Alumni-nettverket i det rådgivende styret.  

• ELSA Norge skal involvere minst et tidligere medlem av Landsstyret i det rådgivende 

styret.  



• ELSA Norge skal under Landsmøtet på høsten og våren rapportere om trinnene som er 

tatt for å oppfylle dette delmålet  

2.3 ELSA Norge skal aktivt benytte seg av alle lagringsplattformer  

• Det meste av kommunikasjonen mellom styremedlemmer skal foregå på Google Mail slik 

at påtroppende styremedlemmer kan finne tilbake til informasjonen 

• Alle relevante dokumenter for hvert styremedlem skal lagres i ELSA Norges Arkiv i felles 

Google Drive.  

Implementeringstips 

• Tenk på hvilken rolle et rådgivende styre vil og kan være. Hvilke mål bør det oppfylle? 

Vær for eksempel oppmerksom på følgende:  

o Gi råd/støtte med hensyn til blant annet langsiktige prosjekter og strategier;  

o Fremme troverdigheten og omdømmet til nasjonal/lokalgruppen din; 

o Styrke strategien for eksterne relasjoner og koble gruppen din til den profesjonelle 

verden og nettverksmuligheter 

o Sjekk de juridiske konsekvensene av å ha et rådgivende styre i henhold til 

gjeldende lovgivning; 

o Involver alle interesserte og kompetente parter i organet, f.eks. alumnier, 

umiddelbart avtroppende styremedlemmer, og fremtredende advokater; 

o Skill rolle og mandat mellom Landsstyret og det rådgivende organet 

• Vurder hvilke plattformer som er mest oversiktlige for ditt styre når det kommer til 

informasjonslagring, særlig om dette er noe som kan samkjøres med lokalgruppene i en 

uniform lagringsmåte.  

 

3. Strategisk mål: ELSA Norge skal jobbe aktivt for å få sine medlemmer til å 

forstå ELSA-miljøet og utvikle seg som styremedlemmer  

 
Bakgrunn: Mestringsfølelse er viktig i sitt eget verv, spesielt for nye ELSA-medlemmer. 

Landsstyret ønsker å gi alle styremedlemmer muligheten til å utvikle sine ferdigheter, og kommer 

i kontakt med andre som sitter i samme posisjon som dem.  

 

Operasjonelle mål 



• Landsstyret skal avholde planleggingshelg hvert semester. Herunder skal:  

o Hele styret inkluderes i planleggingen av hvert ansvarsområde 

• Landsstyret skal oppmuntre lokalgruppene til å avholde planleggingsdag hvert semester 

ved å fortelle om sine erfaringer med slike møter og tilby å bidra til det faglige opplegget 

under lokalgruppens planleggingsdag.  

• ELSA Norge skal promotere ELSA International sin ELSA Academy-ordning til lokale 

styremedlemmer og gi dem mulighet til å delta ved å videreformidle all informasjon om 

påmelding og innhold fra International Board.  

• ELSA Norge skal være representert ved ICM, ITM, ISM og NOM hvert år.  

o Landsstyret skal promotere muligheten for deltakelse på internasjonale møter for 

lokale styremedlemmer og aktive medlemmer.  

 

 

4. Strategisk mål: ELSA Norge skal øke fokuset sitt på menneskerettigheter. ELSA 

Norge skal sørge for at ELSA er en organisasjon som assosieres med fokus på 

menneskerettigheter. 

 
Bakgrunn: ELSA Norge ønsker å gi sitt bidrag til ELSA International sitt fokus på Advocasy 

ved å aktivt sette i gang en kampanje for menneskerettigheter. Både Landsstyret og lokalgruppene 

skal delta i kampanjen. Målet for kampanjen er jusstudenter i Norge skal assosiere ELSA med 

kampen for menneskerettigheter. Målet tilstreber å oppfylle en viktig del av filosofierklæringen 

vår, nemlig å fremme samfunnsansvar blant jusstudenter.  

 

Operasjonelle mål 

• Landsstyret skal innsette en Director for Human Rights hvert år.  

• Landsstyret skal opprette en klar protokoll som spesifiserer pliktene og ansvarsoppgavene 

for Director for Human Rights.  

• Landsstyret skal inngå samarbeid med en menneskerettighetsaktør, enten på generell basis 

eller som prosjektsamarbeidspartner.  

• Landsstyret skal oppfordre lokalgruppene til å inngå samarbeid med en 

menneskerettighetsaktør, herunder tilby dem en liste med forslag til aktører, assistere dem 

ved avtaleinngåelse og gjennomføring av prosjekter med aktøren ved behov.   



• Menneskerettigheter skal være temaet i den nasjonale finalen av ELSA Norges 

Prosedyrekonkurranse.  

• Landsstyret skal hvert år arrangere Rettssikkerhetsdebatten med Juristforbundet.  

• Landsstyret skal hvert år arrangere minst et arrangement som omhandler 

menneskerettigheter, hvor:  

o Hele Landsstyret sammen med Director For Human Rights har ansvaret for valg 

av tema.  

o Director for Human Rights sammen med lokale Directors har ansvaret for den 

praktiske gjennomføringen av arrangementet.  

 

 

5. Strategisk mål: ELSA Norge skal jobbe målrettet for å tilby og arrangere 

relevante faglige aktiviteter for jusstudenter og nyutdannede 

 
Bakgrunn: Målet er nødvendig for å oppfylle en viktig del av filosofierklæringen vår, nemlig å 

bidra og være et supplement til studenters til juridiske utdannelse. ELSA Norge har etablert sine 

faste arrangementer som Prosedyrekonkurransen og Forhandlingskokurransen. For denne 

perioden vil målet være å kvalitetssikre og utbygge disse, men også andre faglige arrangementer.  

 

Operasjonelle mål 

• Arrangere minst et IFP-arrangement i Landsstyret og hver lokalgruppe hvert år.  

• Promotere lokalgruppenes arrangementer under ELSA Day hvert år.  

• Ekspandere og forbedre Prosedyrekonkurransen og Forhandlingskokurransen, ved å:  
o Inkludere prosjektsamarbeidspartnerne i planleggingen av konkurransene  

o Tilby masterclasses i forkant av konkurransene.  

• ELSA Norge skal synliggjøre sine faglige arrangementer gjennom sine plattformer, 

herunder skal:  

o VP MKT og VP AA samarbeide om å lage en promoteringsstrategi.  

o VP MKT inkludere prosjektpartnerne i promoteringen av hver konkurranse 

o Landsstyret oppfordre lokalgruppene til å promotere landsstyret sine 

arrangementer, mot at Landsstyret promoterer de lokale konkurransene på sine 

plattformer 



• ELSA Norge skal arrangere Winter ELSA Law School (WELS) i Tromsø innen 2024, ved 

å: 
o Konsultere med ELSA International om råd og veiledning.  
o Konsultere med UiT om faglig program.  
o Konsultere med ELSA Tromsø om den praktiske gjennomføringen.  
o Undersøke mulige prosjektpartnere.  
o Kartlegge hvilke faglige og praktiske ressurser som trengs 

• ELSA Norge skal promotere «Go International» blant studentene og oppmuntre 

lokalgruppene til å gjøre det samme, herunder skal 

o VP MKT lage en egen promoteringsplan for fondet som også lokalgruppene kan 

benytte seg av 

 

 


