
2008-01-23: 
Bot til journalist for å ha bistått person på flukt fra politiet 
(Anita Fleime, TV2 - nå ansatt i Se og Hør:) 
 
Økokrim har gitt et forelegg på kr. 50 000,- til en journalist for å ha bistått en person til å holde seg på flukt 
fra politiet.  
Det straffbare forholdet skjedde i 2005 da journalisten betalte Ole Christian Bach ca. kr. 50 000,- for et intervju mens 
han var i Oman på flukt fra politiet. Pengene bidro til at Bach kunne fortsette å unndra seg straffeforfølgningen ved å 
oppholde seg i utlandet. Journalisten har tilstått forholdet og har vedtatt boten. 
Personer som holder seg på flukt fra politiet, for eksempel ved å oppholde seg i utlandet, forvansker politiets arbeid 
vesentlig. Det er ressurskrevende å søke etter personer som på denne måten unndrar seg straffeforfølgning. 
Forelegget er derfor et viktig signal også til journalister at det å betale personer som er på flukt fra politiet, for 
eksempel som vederlag for intervju, kan være straffbart. 
Kontaktperson i Økokrim: Konst. førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf 911 15 460 
 
Risikerte fengsel 
Forholdet ville normalt utløst fengselsstraff, men Økokrim har i sin straffeutmåling lagt vekt på 
Fleimes uforbeholdne tilståelse, samt at forholdet ligger flere år tilbake i tid.  
Den profilerte journalisten betalte 50.000 kroner i kontanter av egen lomme for å få et eksklusivt 
intervju med rømlingen i Oman i 2005. Avsløringen kom i forbindelse med en TV-dokumentar 
om betalingsjournalistikk.  
Dermed koster intervjuet Fleime totalt 100.000 kroner.  
Forelegget er et viktig signal også til journalister om at det å betale personer som er på flukt fra 
politiet, for eksempel som vederlag for intervju, kan være straffbart, sier Djupesland.  
Sa opp TV 2-jobben 
TV 2 reagerte med å fjerne Anita Fleime fra nyhetsavdelingen med umiddelbar virkning da de ble 
kjent med betalingssaken. I stedet ble hun tilbudt en jobb i kanalens nye internettsatsning. Dette 
takket hun nei til, og mandag sa Fleime opp jobben.  
Bøteleggingen kommer dagen etter at det ble kjent at hun har takket ja til å bli seniorreporter i Se 
og Hør.  
 
- Jeg har vedtatt forelegget, og anser meg nå ferdig med saken. Utover det har jeg ingen 
kommentar, sier Anita Fleime til Nettavisen.  
TV 2s nyhetsdirektør Kjetil Øvre Helland ønsker ikke å kommentere saken.  
- Hun viste dårlig dømmekraft 
- Journalister står ikke over loven, og det er ikke pressens oppgave å hjelpe kriminelle med å 
fortsette å være på rømmen. Det er jo kommet frem at betalingen fra Fleime bidro til at Bach 
kunne fortsette å holde seg skjult for politiet, sier generalsekretær i Norsk presseforbund, Per 
Edgar Kokkvold, til Nettavisen.  
Han mener det er helt greit at journalisten i dette tilfellet bøtelegges.  
- Hun har utvist dårlig dømmekraft, det er det ingen tvil om, sier Kokkvold.  
Generalsekretæren mener også bøteleggingen av Fleime er med på å understreke problematikken 
med betalingsjournalistikk. Temaet har vært gjenstand for omfattende debatt det siste året etter en 
lang rekke avsløringer.  

- Heldigvis har vi fått egne presseetiske regler for dette, som sier at man ikke bør betale 
kilder eller intervjuobjekter, understreker Kokkvold. 
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