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Nye ansigter i CS huset 

Vi har fået nye kræfter til i CS sekretariat. Her får I en kort introduktion af, hvem de er og hvad de kan 

hjælpe jer med.  

Vi har oprustet på arbejdstidsområdet og ansat Jesper Østergaard som konsulent pr. 1. maj. Jesper er 

befalingsmand med mere end 15 års erfaring inden for personaleforvaltning. 

Jesper blev indkaldt til Kongens Artilleriregiment den 4. oktober 1993 og har forrettet tjeneste ved en 

række batterier bl.a. som radarfører og kommandobefalingsmand frem til 2000, hvor han blev placeret i 

regimentsstaben for at uddanne både Den Kongelige Livgarde og Kongens Artilleriregiment i 

personaleforvaltning i rammen af SAP. Sideløbende med dette har Jesper haft et par udsendelser til Balkan, 

og i 2005 blev han ansat som sagsbehandler i det daværende Forsvarets Personeltjeneste (nu 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse) på fagområdet arbejdstidsregistrering og arbejdstidsberegning i 

SAP. 

Fra 2016 har Jesper arbejdet ved Gardehusarregimentet i Slagelse, hvor han bl.a. har fungeret som 

kommandobefalingsmand og næstkommanderende i et admninistrationselement samt forrettet en del 

bereden hoftjeneste. 

Jesper sidder med arbejdsområderne arbejdstid og udsendelser. Hans mailadresse er joe@cs.dk.  

Jesper er ikke det eneste nye ansigt i sekretariatet. Vi har nemlig også ansat socialrådgiver Henriette Moors 

som vikar for Iben Lund, som er gået på barsel.  

Henriette er uddannet som socialrådgiver i 2005. Hendes erhvervserfaring tæller sagsbehandler og 

jobkonsulent i kommuner, sygedagpengespecialist i et privat firma, der rådgiver og håndterer 

efteruddannelse af socialrådgivere i kommuner.  

Derudover har Henriette haft et års barselsvikariat i Forsvarets Veterancenter som socialrådgiver, og har 

derfor en del erfaring med, hvordan tingene foregår i Forsvaret. Henriette har sagsområderne 

arbejdsskader og -sygdom, sygefravær og afklaring af erhvervsevne. Hendes mailadresse er moors@cs.dk.  

Farvel til Nadia Skovsborg 

Desværre skal vi også snart sige farvel til en medarbejder. Chefkonsulent Nadia Skovsborg har nemlig fået 

nyt arbejde og starter som Teamleder i Rigsarkivet den 15. juni. Vi ønsker Nadia stort tillykke med det nye 

arbejde og tak for den store indsats, hun har gjort i CS.  

Vi håber på, at vi snarest muligt kan byde endnu en ny medarbejde velkommen som afløser for Nadia.  
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