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Cais am adnodd trawsnewid gwasanaeth (Adran Plant
a Chefnogi Teuluoedd)

1.
Y PENDERFYNIAD A GEISIR
1.1. Gofynir am gymeradwyaeth y Cabinet i neilltuo £34,382 o Gronfa Cynllun y Cyngor
i ariannu swydd swyddog trawsnewid am gyfnod penodol o flwyddyn yn yr Adran
Plant a Chefnogi Teuluoedd i gynnal ymyrraeth penodol er mwyn sicrhau fod
gwasanaethau’r Adran yn gweithredu yn y modd mwyaf effeithlon bosibl.
2.
Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD
2.1. Mae disgwyliad fod adrannau yn gweithredu i sicrhau nad oes trefniadau di-angen
yn parhau o fewn eu gwasanaethau a bod gweithdrefnau a thasgau angenrheidiol
yn digwydd yn y ffordd mwyaf effeithlon posibl.
2.2. Mae’r Gwasanaeth Plant a Chefnogi Teuluoedd yn credu fod angen adolygiad llawn
o thrylwyr o’u holl ddyletswyddau a’r tasgau cysylltiedig ar draws y gwasanaeth er
mwyn darparu sicrwydd fod y gwasanaeth yn rhedeg yn effeithiol ac yn effeithlon.
2.3. Yr ydym mewn cyfnod anodd a heriol o ran y cynnydd yn y galw an wasanaethau
a’r pwysau ariannol sydd ynghlwm â hynny.
2.4. Yng nghyd destun yr uchod, ac yn unol â chais y Tim Arweinyddiaeth, bu’r Pennaeth
yn trafod gyda’r aelodau ar Hydref 16eg, 2018 y syniadau ar gyfer symud tuag at
well effeithlonrwydd o fewn y gwasanaeth.
2.5. Yn hanesyddol, mae canfyddiad nad yw’r gwasanaeth yn gwneud y mwyaf o’r
cyfleodd i wireddu effeithlonrwydd, ac yn sgîl y drafodaeth a gafwyd ym mis Hydref,
bu’r gwasanaeth yn pwyso a mesur ac yn ystyried yr hyn a drafodwyd, ac fel
canlyniad cyflwynwyd cais i’r Tim Arweinyddiaeth ar Ragfyr 4ydd, 2018 am adnodd
penodol i arwain y gwasanaeth drwy brosiect trawsnewid.
2.6. Bwriad y gwaith fydd i arwain at sicrwydd fod y gwasanaeth yn ei gyfanrwydd yn
ymarfer yn y ffordd mwayf effeithlon posibl er budd pobl Gwynedd ac yn gweithredu
unrhyw newidiadau fydd eu hangen er mwyn gwneud hynny.
3.
CYFLWYNIAD AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL
3.1. Derbyniodd y Gwasanaeth Plant a Chefnogi Teuluoedd archwiliad llawn gan
Arolygaeth Gofal Cymru yn ystod mis Mai 2018. Derbyniwyd adborth cadarnhaol
iawn ar ddiwedd yr archwiliad oedd yn datgan fod gan y gwasanaethau i blant a’u
teuluoedd yn Ngwynedd ‘gryfderau sylweddol’.

3.2. Cadarnhawyd fod ymarfer diogelu yn y gwasanaeth yn derbyn blaenoriaeth a bod
prosesau yn gadarn ac yn cydymffurfio â disgwyliadau statudol, a bod canlyniadau
i blant yn dda. Mae canlyniad yr archwiliad felly yn gosod sylfaen dda i ddatblygu i’r
dyfodol ac yn dystiolaeth fod y gwasanaethau a ddarperir yn effeithiol.
3.3. Nid oedd unrhyw ofynion gwella wedi eu hadnabod gan yr Arolygaeth, ond nodwyd
fod rhai meysydd oedd angen eu cryfhau, ac fel canlyniad mae’r gwasanaeth wedi
llunio rhaglen uchelgais sydd yn canolbwyntio ar y meysydd hyn. Bydd cynnal
adolygiad o’r gwasanaeth yn gam allweddol yn ein gallu i drawsnewid elfennau o’r
gwasanaeth.
3.4. Mae enghreifftiau yn y gwasanaeth ble mae timau penodol yn gweithredu i
drawsnewid trefniadau a phrosesau yng nghyd destun egwyddorion Ffordd
Gwynedd, ond nid yw’r ymyrraethau yma ar eu pen eu hunain yn amlygu fod y
gwasanaeth yn ei gyfanrwydd yn gwneud y mwyaf o’r cyfleodd i sicrhau
effeithlonrwydd.
3.5. Er mwyn cynnal adolygiad llawn a thrylwyr, mae’r gwasanaeth o‘r farn fod angen
adnodd penodol o swyddog trawsnewid i weithio gyda’r Uwch Dim Rheoli a’r timau
gweithredol statudol (trothwy gwasanaethau cymdeithasol), o ddrws ffrynt y
gwasanaeth i’r meysydd lle mae anghenion yn ddwys a chymhleth.
3.6. Rhagwelir y bydd angen adnodd am dridiau yr wythnos dros gyfnod o chwe i naw
mis i gynnal yr adolygiad, ac yna rhagwelir y bydd angen o leiaf tri i chwe mis o
gefnogaeth gan y swyddog trawsnewid i wireddu unrhyw newidiadau a argymhellir.
3.7. Bydd disgwyliad i’r swyddog trawsnewid weithio yn agos gyda rheolwyr a gweithwyr
rheng flaen o fewn y timau dan sylw gan dynnu ar abenigedd o feysydd eraill pan
fo’r angen yn codi. Yr Uwch Dim Rheoli fydd yn arwain ac yn llywodraethu’r gwaith
drwy weithredu fel Bwrdd Prosiect, a bydd gan y swyddog trawsnewid fynediad i
amser ac arbenigedd yr Uwch Reolwyr ar gyfer cynnal y gwaith.
3.8. Rhan allweddol o’r gwaith yw i newid diwylliant ac i atgyfnerthu meddylfryd Ffordd
Gwynedd yn barhaus drwy gynnig cefnogaeth, her a chymorth i symud rhwystrau,
yn ogystal âg arwain i sicrhau fod y seilwaith yn ei le er mwyn ateb gofynion y
gwasanaeth a chynnyddu effeithlonrwydd ar draws y maes.
3.9. Mae adnabod cyfleoedd cydweithio ar draws y Cyngor a gyda partneriaid yn rhan
allweddol o’r gwaith, ac mae hyn yn cydfynd â gweledigaeth ehangach y
gwasanaeth ar gyfer y dyfodol, er enghraifft datblygu’r Strategaeth Cefnogi
Teuluoedd ‘r gwaith prosect Diogelu Plant yn Effeithiol.
4.

CAMAU NESAF AC AMSERLEN

4.1. O gymeradwyo’r cynllun, gofynnir am adnodd am dridiau yr wythnos am gyfnod o
flwyddyn, sef £34,382.
4.2. Bwriedir penodi swyddog ar sail dros dro neu ar sail secondiad i’r swydd o ddechrau
Mawrth 2019.
5.

UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y
PENDERFYNIAD
5.1. Nid oedd unrhyw ymgynghoriadau
5.2. Barn y Swyddogion Statudol:
i. Y Swyddog Monitro:
Dim sylwadau ynglŷn â phriodoldeb
ii. Y Pennaeth Cyllid:

Bydd sawl angen / defnydd haeddiannol yn cystadlu am adnodd prin o
Gronfa Cynllun y Cyngor ar gyfer trawsnewid gwasanaethau. Mater i
aelodau’r Cabinet fydd blaenoriaethu’r ceisiadau sy’n gwneud
gwahaniaeth wrth ddyrannu adnoddau’r Gronfa. Cadarnhaf fod
darpariaeth ddigonol i ariannu’r cynlluniau sydd wedi’u cyflwyno am
ystyriaeth y Cabinet, a bod arian pellach wrth gefn ar gyfer rhai
prosiectau eraill fydd yn cyrraedd cyfarfodydd dilynol o’r Cabinet am
gymeradwyaeth.
Atodiadau

