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Hovedledelse
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Direktør Anne Myhrvold
Overordnet resultatansvar

Fagdirektør Finn Carlsen
Resultatansvar for kompetanse, kunnskapsutvikling, OfU, sikring, RNNP, 
FoU, markedsovervåking og rådgivning lisensområder

Tilsynsdirektører Bjørn Thomas Bache og Ingvill Hagesæther Foss
Resultatansvar for tilsynsvirksomhet til havs og på land

Direktør for juss og rammevilkår Sigve Knudsen
Resultatansvar for juss, regelverk og styringsdialog med departementet mm.

Organisasjonsdirektør Jan Arild Asbjørnsen
Resultatansvar for intern drift og utvikling

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Inger Anda
Resultatansvar for Ptils eksterne kommunikasjonskanaler og mediehåndtering
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Petroleumstilsynet er 
inndelt i seks fagområder: 
Arbeidsmiljø
Boring og brønnteknologi
HMS-styring
Konstruksjonssikkerheit
Logistikk og beredskap
Prosessintegritet

Hvert område ledes av en 
fagleder (lenke) som har ansvar 
for faglig oversikt, personell, 
kompetanseutvikling og 
ressursstyring.

Organisasjonskart

http://www.ptil.no/fagledelse/category787.html
https://www.ptil.no/om-oss/organisasjon/hovedledelse/
https://www.ptil.no/om-oss/organisasjon/fagledelse/
https://www.ptil.no/om-oss/organisasjon/hovedledelse/


PTIL /PSA 2019

Tilsyn er organisert 
i seks hovedgrupper.

Hver hovedgruppe har en 
tilsynsleder (lenke) som har 
produktansvar og formell 
vedtaksmyndighet.

Tilsyn har i tillegg og en 
kontaktperson (lenke) mot aktørene.
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Juss og rammevilkår er 
inndelt i tre områder.

Resultatansvar for regelverksutvikling, 
standardisering, juridiske utredninger, 
avtaler med andre myndigheter og 
styringsdialog med departementet. 

Direktør juss og rammevilkår (lenke)
Leder regelverksutvikling (lenke)
Leder styring og utredning (lenke)
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Intern drift og organisasjonsutvikling
Rapportering til organisasjonsdirektøren (lenke)
- Personal, organisasjon/bygg og intern sikring
- Økonomi
- Områdeleder IT- og informasjonsforvaltning

Rapportering til områdeleder IT- og 
informasjonsforvaltning (lenke)
- Systemutvikling
- Informasjonsforvaltning
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Ansvar for Ptils eksterne 
kommunikasjonskanaler: 
- Nettstedet (ptil.no) og sosiale medier
- Produksjon av publikasjoner 
- Tilsyn på nett 
- Mediehåndtering
- Besvarelse av generelle spørsmål til publikum

Direktør for kommunikasjon 
og samfunnskontakt (lenke)
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