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1. Cefndir arolygiad yr awdurdod lleol o ofal cartref

1.1. Cynhaliwyd yr arolygiad hwn dros bum niwrnod ym mis Ionawr 2016 fel rhan o
adolygiad cenedlaethol ehangach o ofal cartref.

1.2. Diben yr arolygiad yw asesu llwyddiant gwasanaethau cymdeithasol yr
awdurdod lleol i gyflawni'r canlyniadau i bobl gan werthuso effeithiolrwydd ac
ansawdd y gofal cartref a gomisiynwyd gan yr awdurdod lleol. Roedd y dulliau a
ddefnyddiwyd yn ystod yr arolygiad yn cynnwys ystyried gwybodaeth a
ddarparwyd gan yr awdurdod lleol, trafodaeth gyda chomisiynwyr, grŵp ffocws 
gyda darparwyr gofal, ac archwiliad o chwe achos o bobl yn defnyddio gofal
cartref, gan gynnwys trafodaeth gyda phobl unigol lle bo'n briodol.

1.3. Bydd yr adolygiad cenedlaethol ehangach o ofal cartref yng Nghymru yn tynnu
ar ystod eang o wybodaeth a gasglwyd yn ystod gwaith maes manwl mewn
chwe awdurdod lleol gan gynnwys trafodaeth gyda chomisiynwyr, darparwyr,
staff, a phobl sy'n defnyddio gwasanaethau a'u gofalwyr, ac arolygiadau
manylach o asiantaethau gofal cartref dewisedig. Cwblhawyd arolwg
cenedlaethol o bob awdurdod lleol ynghyd â holiaduron ar gyfer asiantaethau
darparu sy'n trefnu gofal cartref, holiaduron ar gyfer gweithwyr gofal sy'n
darparu gofal yn uniongyrchol, a holiaduron ar gyfer pobl sy'n derbyn gofal a'u
gofalwyr. Cynhaliwyd trafodaethau gyda darparwyr gofal a chomisiynwyr yn
ystod tri gweithdy rhanbarthol ac yn ystod cyfarfodydd gyda grwpiau
cynrychiolaidd gan gynnwys Senedd Pobl Hŷn Cymru, Age Connects, a 
Chynghrair Pobl Hŷn Cymru. 
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2. Cyflwyniad: Y dull o gomisiynu, caffael a broceriaeth a gymerir gan yr

awdurdod lleol

2.1. Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn comisiynu 75% o'i wasanaethau gofal cartref o'r
sector annibynnol, gyda 25% yn cael eu darparu'n fewnol, sy'n cynnwys
gwasanaethau ail-alluogi a chymorth hirdymor. Cost y gwasanaeth hwn oedd
£15.3 miliwn yn 2015, gyda thua 1,030 o bobl yn derbyn gwasanaeth.
Darparwyd tua 14,000 awr o ofal cartref i bobl Sir Gaerfyrddin yn ystod yr
wythnos, gyda 95% o ddarpariaeth y gwasanaeth ar gyfer pobl hŷn. 

2.2. Roedd gan Gyngor Sir Gaerfyrddin fframwaith comisiynu a chontractio
sefydledig yn y gorffennol, yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru. Yn 2012,
cyflawnodd yr awdurdod lleol ddarn sylweddol o waith yn adolygu ac yn
gwerthuso'i wasanaethau gofal cartref er mwyn datblygu ei wasanaeth ar gyfer
y dyfodol, yn barod at weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2014 a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. Datblygodd yr
awdurdod lleol ddatganiad ar sefyllfa’r farchnad, strategaeth gofal cartref 2013-
2017, a strategaeth comisiynu a chontractio, sy'n nodi bwriad yr awdurdod lleol i
ail-lunio'r modd y darperir y gwasanaeth. Mae'r awdurdod lleol yn bwriadu rhoi
pobl wrth galon darpariaeth y gwasanaeth er mwyn darparu dull personoledig o
ofal, gan symud i ffwrdd o ofal a seiliwyd ar amser a thasgau. Wrth ddatblygu'r
model newydd, ystyriodd yr awdurdod lleol ffeithiau allweddol a achosodd
welliant i ganlyniadau'r bobl oedd yn defnyddio'r gwasanaeth, a chaiff y rhain eu
cynnwys yn y trefniadau cytundebol. Roedd y rhain yn cynnwys tâl ac amodau i
staff, heb gontractau dim oriau, amser teithio'n cael ei gynnwys yn y gost, a
chydweithredu gyda darparwyr i wella prosesau recriwtio a chadw staff a’u
sgiliau sy'n gweithio ym maes gwasanaethau gofal cartref.

2.3. Cychwynnodd y fframwaith comisiynu gofal cartref newydd ym mis Gorffennaf
2015, yn dilyn proses dendro sylweddol, a gwblhawyd drwy'r broses gaffael
gorfforaethol. Mae'r awdurdod lleol bellach yn tendro dan gytundeb fframwaith
gyda chwe phrif ddarparwr yn gweithio mewn ardaloedd daearyddol arbennig
yn Sir Gaerfyrddin. Yn gyfochrog â hyn, mae naw darparwr eraill sydd dan
gontract fel darparwyr cymeradwy a phennir gwasanaethau i'r rhain os na fedr y
darparwyr o fewn y cytundeb fframwaith gwrdd â'r amodau i gyflawni'r contract.
Er bod y fframwaith adeg yr adolygiad yn weddol newydd a bod problemau
cychwynnol (fel y disgwyliwyd) wedi codi, canfuom fod gwerthoedd ac
egwyddorion y fframwaith yn gadarn. Er inni gael ein bodloni bod y dulliau a'r
gweithrediadau ar waith yn darparu fframwaith sicrhau ansawdd cadarn, bydd
rhaid i'r awdurdod lleol sicrhau y caiff y polisïau hyn eu rhoi ar waith yn effeithiol
er mwyn gofalu bod pobl yn derbyn gwasanaeth o ansawdd da wrth i'r
fframwaith newydd hwn gael ei osod ar waith.

2.4. Mae'r systemau newydd yn caniatáu craffu mwy effeithiol o wario cyhoeddus,
gan sicrhau cywirdeb ac atebolrwydd ariannol gan reolwyr gofal, comisiynwyr a
darparwyr gofal cartref. Canfuom fod y fframwaith newydd yn seiliedig ar
sicrhau canlyniadau o ansawdd da i bobl, ar yr un pryd yn sicrhau gwerth am



Tudalen 4 o 11

arian, ac yn cydymffurfio â gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014.

2.5. Cadarnhaodd trafodaethau gyda'r prif aelod etholedig fod trefniadau craffu a
llywodraethu effeithiol ar waith ar gyfer comisiynu a chontractio gwasanaethau
gofal cartref. Derbyniodd yr aelodau etholedig friff llawn ynghylch y fframwaith
comisiynu newydd.

3. Yr hyn a ddywedodd y comisiynwyr wrthym

3.1. Ysgogwyd yr adolygiad o gomisiynu a chontractio gwasanaethau gofal cartref
gan yr angen i newid a gwella'r ffordd yr oedd yr awdurdod lleol yn comisiynu ei
wasanaethau, i wella statws y farchnad leol, ac i ddylanwadu hefyd ar ymchwil
genedlaethol. Mae'r awdurdod lleol wedi gweld tyfiant sylweddol yn sefyllfa’r
farchnad yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda symudiad i ffwrdd o'r model
diwydiant cartref i ddarparwyr mawr yn symud i'r ardal. Er i hyn fwyhau
capasiti'r farchnad, daeth ag anghysondeb i ansawdd y gwasanaethau a
ddarperir. Ethos y model newydd yw gweithio mewn partneriaeth â darparwyr er
mwyn gwella ansawdd y gwasanaeth a gyflenwir.

3.2. Canolbwyntiodd proses dendro newydd yr awdurdod lleol ar newid darpariaeth
y gwasanaeth, gan symud i ffwrdd o alwadau 15 munud a gofal yn seiliedig ar
dasgau i gynllun gofal sy'n canolbwyntio ar yr hyn sydd o bwys i bobl. Y bwriad
yw darparu pecynnau gofal hyblyg yn seiliedig ar asesiad cyfannol cadarn sy'n
nodi canlyniadau allweddol ar gyfer pobl, gan fwriadu rhoi mwy o reolaeth i bobl
dros eu pecyn gofal, a sicrhau, trwy eu trefniadau caffael, bod yr awdurdod lleol
yn cyflenwi gwasanaethau sy'n darparu gwerth am arian gwell. Mae hyn yn
sicrhau gwerth gorau a mwy o atebolrwydd, gyda'r bwriad o alluogi pobl i
dderbyn gwasanaeth o ansawdd gwell.

3.3. Wrth ddatblygu'r fframwaith newydd, cwblhaodd yr awdurdod lleol adolygiadau
aml-asiantaeth o'r pecynnau gofal a ddarperir i bobl. Arweiniwyd y gwaith hwn
gan weithwyr cymdeithasol gyda therapyddion galwedigaethol yn gweithio'n
gyfochrog gan ddefnyddio model yn seiliedig ar risg. Dangosodd trafodaethau
yn ystod yr adolygiad fod hyn wedi'i wneud yn gydweithrediadol â darparwyr,
defnyddwyr gwasanaeth ac aelodau teulu, ac arweiniodd hyn mewn rhai
achosion i leihau pecynnau gofal dau ofalwr i becynnau gofal un gofalwr.
Dywedwyd wrthym fod hyn wedi caniatáu pecyn gofal llai ymwthiol sy'n
canolbwyntio ar urddas a pharch yr unigolyn, ond ar yr un pryd yn parhau i
sicrhau bod gan bobl wasanaeth yn ôl eu hanghenion.

3.4. Cyn rhoi'r fframwaith comisiynu newydd ar waith, sicrhaodd yr awdurdod lleol
fod yr isadeiledd ar gael i gefnogi'r ffordd newydd hon o weithio. Roedd hyn yn
cynnwys adolygu a mireinio'i systemau caffael, comisiynu, broceriaeth a rheoli
gofal, a datblygu polisïau i gefnogi'r trefniadau comisiynu newydd. Mae'r
fframwaith newydd yn bwriadu darparu gwasanaeth amserol ac ymatebol i
alluogi pobl i gael eu cefnogi'n effeithiol yn eu cartref neu gyfleuster cymuned
eu hunain. Adroddir bod y fframwaith newydd wedi gwella ymatebion
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trosglwyddo gofal hwyr yr awdurdod lleol, trwy drefniadau contractio gwell a
chapasiti mwy.

3.5. Gwnaeth y gwasanaeth comisiynu gynnwys y tîm caffael corfforaethol yn y
broses dendro newydd, er mwyn sicrhau bod trefniadau effeithiol ar waith yn
unol â gofynion deddfwriaeth Ewropeaidd. Bu i'r adolygiad ganfod bod
perthnasau cadarnhaol rhwng caffael corfforaethol a gwasanaethau
cymdeithasol, gyda'r tîm caffael yn arddangos gwybodaeth dda o'r sector gofal
cartref a'r heriau sy'n ei wynebu. Cynhaliwyd diwrnodau briffio gyda darpar
ddarparwyr i drafod y broses gaffael ac i ddarparu manylion o'r fframwaith
arfaethedig a'r disgwyliadau. Sicrhaodd hyn fod gan ddarparwyr y wybodaeth
angenrheidiol o ran y trefniadau tendro newydd i alluogi iddynt wneud cais ar
sail gwybodaeth. Derbyniwyd ceisiadau trwy'r system ar-lein BRAVO, gan
ddarparu llwybr archwilio i arddangos proses gaffael deg.

3.6. Datblygwyd fframwaith sicrhau ansawdd, gan gynnwys datblygu safonau
comisiynu a fydd yn cael eu defnyddio fel mesurau canlyniadau. Er bod y
fframwaith sicrhau ansawdd yn dal heb gael ei osod ar waith yn llawn, mae
comisiynwyr a broceriaid yn eglur am y disgwyliadau sydd ohonynt. Fodd
bynnag, canfuom fod peth ansicrwydd o ran dealltwriaeth rhai o'r darparwyr o'r
systemau a’r prosesau sy'n rhaid iddynt eu cwblhau er mwyn bwydo i mewn i'r
mesurau sicrhau ansawdd hyn.

3.7. Mae'r fframwaith comisiynu newydd wedi dod â newidiadau sylweddol i
weithrediadau'r gwasanaeth comisiynu a broceriaeth, ac er inni ganfod bod y
rhain dal heb gael eu gweithredu'n llwyr, gwelwyd gwelliant sylweddol o ran
gallu'r broceriaid i benderfynu'n amserol ar unrhyw newidiadau bach i
ddarpariaeth y gofal. Mae newidiadau mwy sylweddol yn mynd trwy broses
'amrywiad meistr', sy'n galw am adolygiad llawn gan y rheolwyr gofal, a thrwy
hynny yn darparu atebolrwydd manylach. Serch hynny, dywedodd y darparwyr
wrthym fod y wybodaeth a roddwyd ynglŷn â defnyddwyr gwasanaeth yn y 
cyfnod broceriaeth yn syml iawn ac roeddent yn poeni eu bod yn tendro i
ddarparu gwasanaeth ar gyfer rhywbeth nad oeddent yn gallu ei gyflawni a
byddai o bosibl yn rhoi'r defnyddiwr gwasanaeth neu eu staff mewn perygl.
Mae'n rhaid i'r awdurdod lleol adolygu hyn er mwyn sicrhau y gall darparwyr
wneud penderfyniad gwybodus.

3.8. Bu i'r adolygiad ganfod y dylai'r fframwaith newydd, unwaith iddo gael ei
weithredu'n llwyr, wella'r trefniadau comisiynu a darparu proses fonitro ac
adolygu gryfach gyda darparwyr. Fodd bynnag, mae angen ystyried capasiti'r
timau monitro contractau i weithredu'r dulliau sicrwydd ansawdd yn effeithiol.

3.9. Daeth y fframwaith newydd â newidiadau sylweddol i drefniadau rheoli gofal.
Ers mis Gorffennaf 2015, datblygir pob pecyn gofal newydd dan rith model sy'n
seiliedig ar ganlyniadau. Fodd bynnag, canfuom nad oedd pecynnau gofal cyn
mis Gorffennaf 2015 yn cael eu darparu o fewn y fframwaith hwn, ac arweiniodd
hyn at ddarparu gwahanol fanylebau gwasanaeth. Mae angen i'r awdurdod lleol
sicrhau bod y pecynnau gofal i gyd yn cael eu hadolygu er mwyn eu cysoni â'r
trefniadau newydd.
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3.10. Er bod Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi datblygu fframwaith comisiynu newydd,
mae gwaith ar fynd hefyd ym mhwyllgor cydweithredol rhanbarthol Gorllewin
Cymru, sy'n edrych ar drefniadau comisiynu rhanbarthol. Wrth ddatblygu’r
cydweithrediad hwn, llofnododd cynghorau Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro
gytundeb partneriaeth yn ddiweddar er mwyn ymchwilio i'r posibilrwydd o gael
gwasanaeth comisiynu sengl. Bydd angen i'r awdurdod lleol fod yn hyderus y
bydd unrhyw waith cydweithrediadol yn cryfhau ei drefniadau comisiynu ac yn
gwella canlyniadau i bobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal cartref.

4. Yr hyn a ddywedodd pobl sy'n darparu gofal cartref wrthym

4.1. Dywedodd darparwyr annibynnol fod ganddynt berthynas dda iawn gyda'r
awdurdod lleol, eu bod yn cael eu cefnogi'n dda gan y gwasanaeth comisiynu
a'r rheolwyr gofal, a bod barn gyffredinol eu bod yn teimlo'n rhan o dîm.

4.2. Roedd y darparwyr yn gadarnhaol ynghylch y fframwaith newydd, ac roeddent
yn teimlo eu bod wedi'u cynnwys yn y broses. Roedd y darparwyr annibynnol
yn poeni am faterion sy'n effeithio ar y gweithlu ac roeddent yn arbennig o
awyddus i drafod y materion roeddent yn eu hwynebu o ran recriwtio a chadw
staff a chefnogi staff i ennill cymwysterau perthnasol. Roedd y darparwyr yn
teimlo bod gan y fframwaith rywfaint o rym wrth fynd i’r afael â’r materion hyn,
ond roeddent yn poeni bod darparwyr gofal yn y sectorau annibynnol,
gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd yn recriwtio o gydran fach. Dywedwyd
bod dal i fod statws uwch ynghlwm â gweithio i'r gwasanaethau iechyd a
chymdeithasol yn hytrach na'r sector annibynnol, ac roeddent yn awyddus i
weithio gyda'r awdurdod lleol i fynd i’r afael â'r materion hyn.

4.3. Ni chadarnhaodd trafodaethau gyda'r darparwyr fod ganddynt wybodaeth lawn
o'r ffordd y byddai'r fframwaith newydd yn gweithio'n ymarferol, y disgwyliadau,
a'r cosbau pe baent yn methu â darparu yn ôl y gofyn. Er bod yr awdurdod lleol
wedi darparu diwrnodau hyfforddi ar y fframwaith newydd a chyfarfodydd unigol,
roedd yn glir na chafodd y fframwaith ei ddehongli'n eglur gan yr holl
ddarparwyr. Teimlodd y darparwyr y byddai'n fuddiol ailsefydlu cyfarfodydd
darparwyr oherwydd eu bod yn teimlo bod y rhain wedi bod yn addysgiadol
iawn ac wedi galluogi trafodaeth ehangach ynghylch yr heriau sy'n wynebu'r
sector. Byddai ailsefydlu'r rhain yn gallu helpu gyda'r anghysondeb a brofir.

4.4. O dan y fframwaith newydd, disgwylir i ddarparwyr ddatblygu cynllun cyflenwi
gwasanaeth mewn trafodaeth gyda'r bobl sy'n derbyn y gwasanaeth, gan
fwriadu sicrhau bod pobl wrth wraidd eu cynllun. Roedd yn amlwg bod yr ethos
hwn yn unol â'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Serch
hynny, dylai'r awdurdod lleol sicrhau bod darparwyr yn gallu datblygu'r
cynlluniau hyn yn effeithiol, oherwydd dywedwyd wrthym fod anghysondeb yn
ansawdd y cynlluniau hyn. Mae'n hanfodol bod yr awdurdod lleol yn pennu
gofynion y cynlluniau cyflenwi gwasanaeth er mwyn sicrhau eu bod yn cwrdd â
safon benodol ac yn galluogi gweithwyr gofal i gyflenwi gofal yn unol ag
anghenion y bobl sy'n derbyn y gwasanaeth. Mae hwn yn faes sydd angen cael
ei ystyried fel rhan o'r fframwaith sicrhau ansawdd sydd wrthi'n cael ei
ddatblygu.
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4.5. Er bod y darparwyr yn ystyried yn bositif y ffaith eu bod bellach yn gyfrifol am y
cynllun cyflenwi gwasanaeth, mae arfer anghyson rhai gweithwyr cymdeithasol,
wrth osod cynlluniau gofal yn seiliedig ar ganlyniadau gyda digon o fanylder i
sicrhau y caiff tasgau gofal angenrheidiol eu cwblhau, yn peri peth penbleth.
Roedd hyn hefyd yn broblem benodol am fod gofal bellach yn cael ei ddarparu
o fewn bandiau amser, gan fwriadu defnyddio dull mwy hyblyg o ddarparu gofal.
Serch hynny, dywedwyd wrthym fod rhai gweithwyr cymdeithasol mewn rhai
achosion wedi rhagnodi amser penodol, a berodd i'r darparwyr wedyn ddod i
wrthdrawiad â'r fframwaith newydd – ac, eto, achosodd hyn anawsterau wrth
ddatblygu'r cynllun cyflenwi gwasanaeth. Mae angen i'r awdurdod lleol sicrhau
ei fod yn mynd i'r afael â'r anghysondebau hyn trwy gyfathrebu'n well gyda
darparwyr, gweithwyr cymdeithasol ac, yn bwysig, defnyddwyr gwasanaeth a'u
teuluoedd.

4.6. Dywedodd darparwyr fod y dull hyblyg o gyflenwi gofal sy'n seiliedig ar
anghenion dyddiol y defnyddiwr gwasanaeth yn peri peth anhawster iddynt o
ran cyflenwi'r gwasanaeth. Effaith gynyddol hon oedd rhai galwadau hwyr, ac
effeithiodd hyn yn amlwg ar ansawdd y gwasanaeth i rywrai. Achosodd hyn
broblemau penodol ynghylch dehongli galwad hwyr a ph'un a fyddai hyn yn
golygu cwyn, a phryd. Mae angen i'r awdurdod lleol sicrhau ei fod yn cwblhau
adolygiad o'r fframwaith newydd i ystyried sut mae'r cyfranwyr i gyd yn
cyflawni'r gofynion i gyflenwi pecyn gofal mwy hyblyg, gan sicrhau dull cyson ar
gyfer cyflenwi gwasanaethau ar yr un pryd.

4.7. Datblygiad allweddol y fframwaith newydd oedd sicrhau proses monitro
galwadau effeithiol, ac roedd yn amod cytundebol i'r darparwyr osod y system
hon ar waith. Dywedwyd bod problemau mawr wedi bod o ran sicrhau bod y
system hon yn gweithio'n effeithiol. Yn ôl trafodaethau, roedd hyn yn cael sylw
ac roedd yr awdurdod lleol mewn rhai achosion wedi gwneud taliad o 50% i
ddarparwyr er mwyn sicrhau cynhaliaeth ariannol barhaus y busnes.

4.8. Dywedwyd bod darparwyr wedi derbyn atebion anghyson gan y gwasanaeth
dyletswydd frys, ac mewn rhai achosion effeithiodd hyn ar gyflenwad y
gwasanaeth i bobl. Dangosodd trafodaethau gyda'r awdurdod lleol fod hyn yn
wasanaeth cyffredinol a'u bod yn edrych ar yr opsiynau i ymgymryd â'r materion
hyn. Fodd bynnag, rhaid iddynt sicrhau yn y cyfamser bod staff dyletswydd frys
yn deall y fframwaith newydd ac yn gallu ymateb yn briodol i anghenion pobl ac
i geisiadau darparwyr.

4.9. Dywedodd darparwyr eu bod wedi ymrwymo i gyflenwi'r contract fframwaith
newydd a'u bod yn gweithio ar y cyd gyda'r awdurdod lleol i ymgymryd â'r
problemau cychwynnol a gafwyd. Roedd yn amlwg eu bod wedi ymrwymo i'r
fframwaith newydd; roeddent am iddo weithio ac yn frwdfrydig dros wella'r
gwasanaeth.

5. Yr hyn a ddywedodd pobl sy'n defnyddio gofal cartref wrthym



Tudalen 8 o 11

5.1. Cadarnhaodd y cofnodion rheoli gofal a welsom fod asesiadau gweithwyr
cymdeithasol yn gynhwysfawr ac, yn ôl y gofyn, roedd asesiad aml-asiantaeth
cyfannol. Roedd dadansoddiadau o anghenion pobl yn dda, a chofnodwyd
tystiolaeth o safbwyntiau a dymuniadau pobl. Fodd bynnag, canfuom ddiffygion
o ran cadw cofnodion i gadarnhau bod gofalwyr yn cael cynnig asesiad gofalwyr
ac nid oeddem yn gallu cadarnhau o gofnodion papur/electronig p'un a
gwblhawyd asesiad. Mae angen ystyried hyn ymhellach er mwyn sicrhau bod
cofnodion yn cael eu cadw gan ddefnyddio'r system rheoli cofnodion Gofal yn
Gyntaf. Bydd angen i'r awdurdod lleol adolygu'r trefniadau hyn i sicrhau bod
cofnodion priodol yn cael eu cadw yn unol â disgwyliadau Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

5.2. Dywedodd y bobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal cartref y gwnaethom
ddilyn hynt eu hachosion ac ymweld â nhw yn ystod yr adolygiad fod ganddynt
gefnogaeth dda gan eu gweithwyr cymdeithasol. Cadarnhaodd trafodaethau â'r
staff eu bod wedi ymrwymo i ddarparu gofal o ansawdd da i bobl a'u bod am
wneud y gorau posibl i'r bobl y maent yn eu cefnogi. Siaradodd gweithwyr
cymdeithasol yn gadarnhaol iawn ynghylch y fframwaith comisiynu newydd gan
nodi arwyddion eglur iawn o welliannau yn ansawdd y gwasanaeth, gan
gynnwys lleihad sylweddol i'r amser aros ar gyfer y bobl sy'n defnyddio
gwasanaethau gofal cartref. Serch hynny, siaradodd ymarferwyr am yr
amrywiaeth a geir yn y gwasanaeth a ddarperir i bobl gan asiantaethau gofal
cartref. Er y cydnabuwyd y bydd angen amser i'r fframwaith newydd gael ei
osod yn gadarn, teimlwyd bod angen gwell dealltwriaeth o gynllunio'n seiliedig
ar ganlyniadau i sicrhau y gallai darparwyr gyflenwi’r gwasanaeth.

5.3. Dyma rai o'r sylwadau a gawsom gan bobl:

“Rydym wedi cael trafferthion gyda chysondeb y gweithwyr gofal; mae rhai wedi
bod yn brin o sgiliau ac rydym wedi gorfod esbonio nifer o weithiau i wahanol
weithwyr gofal pa ofal sy'n angenrheidiol.”

“Mae'r gwasanaeth yn well nawr ers i ni gael darparwyr newydd; maen nhw i
gyd yn ofalwyr gwrywaidd ac maen nhw'n dda iawn.”

“Bellach, mae gennym ddilyniant mewn gofal gan fod nifer o weithwyr gofal
gynt, a newidiodd yn ddyddiol weithiau. Mae safon y gofal sy'n cael ei ddarparu
ar hyn o bryd yn rhagorol.”

5.4 Dywedodd y bobl sy'n derbyn gwasanaethau gofal cartref y gwnaethom ymweld
â nhw eu bod yn fodlon ar y cyfan gydag ansawdd y gwasanaeth maent yn ei
dderbyn, a siaradodd y bobl am welliannau diweddar ers newid y darparwyr. Er
bod defnyddwyr gwasanaeth a'u teuluoedd yn teimlo bod gweithwyr gofal yn
darparu gwasanaeth da ar y cyfan, roedd esiamplau lle'r oedd defnyddwyr yn
teimlo nad oedd gan weithwyr gofal y sgiliau na'r wybodaeth angenrheidiol i
gwblhau tasgau gofal, ac nid oedd y defnyddwyr yn teimlo chwaith bod y
cynlluniau cyflenwi gwasanaeth wedi cael eu darllen bob tro cyn ymweliadau.
Eto, er bod nifer o ddefnyddwyr yn teimlo eu bod wedi derbyn gweithwyr gofal
cyson drwy'r system rota, bu i eraill brofi anghysondeb sylweddol. Ar y cyfan,
serch hynny, roedd y defnyddwyr yn gwybod pa weithiwr gofal byddai'n
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mynychu ac ar ba ddiwrnod; gwnaethant ddweud bod gweithwyr gofal yn
brydlon ac roeddent yn teimlo bod y gofal a ddarparwyd yn cwrdd â'r gofynion
ar waith.

6. Dadansoddiad

6.1. Mae'r awdurdod lleol wedi cymryd rhai camau graddol i ail-lunio'r ddarpariaeth o
wasanaethau gofal cartref, gyda bwriad eglur o wella gofal a llesiant pobl Sir
Gaerfyrddin. Wrth ddatblygu'r fframwaith newydd, ystyriodd yr awdurdod lleol
faterion sy'n wynebu'r farchnad gofal cartref ac ymchwil genedlaethol, gan
ychwanegu dulliau at y fframwaith er mwyn gwella amodau gwaith y staff a'r hyn
a ystyrir yn ymarfer gorau yn y maes. Roedd hyn yn cynnwys datblygu
cysylltiadau cryfach gydag amrywiaeth o bartneriaid i sicrhau bod ffocws ar
wella'r gweithlu trwy hyfforddiant a chefnogaeth well yn ogystal â thâl ac
amodau.

6.2. Mae'r partneriaid i gyd wedi croesawu'r fframwaith newydd ar y cyfan, a
chanfuom fod gweithredu a newid i'r fframwaith newydd wedi'u cynllunio'n dda
gyda chyfathrebu effeithiol rhwng pob un o’r grwpiau perthnasol. Fodd bynnag,
canfuom fod ansicrwydd ymhlith y darparwyr o ran sut y byddai'r fframwaith
newydd yn cael ei weithredu'n ymarferol, ac roedd hyn yn effeithio ar
ddealltwriaeth y darparwyr o gyflenwi gwasanaeth. Canfuom hefyd nad oedd
gan rywfaint o ddarparwyr yr isadeiledd ar waith er mwyn cefnogi'r fframwaith
newydd yn effeithiol, gan fod y fframwaith yn ddibynnol ar system monitro
galwadau electronig effeithiol. Mewn rhai achosion, roedd oedi mewn gwneud
taliadau gan yr awdurdod lleol am y gwasanaethau a gomisiynwyd, a dywedodd
darparwyr fod oedi o ambell fis wedi digwydd mewn rhai achosion. Archwiliwyd
y mater hwn yn ystod yr adolygiad ac roeddem yn fodlon bod yr awdurdod lleol
yn cymryd camau priodol i ymgymryd â'r broblem gyda darparwyr. Mewn rhai
achosion, gwnaeth yr awdurdod lleol daliadau adferol er mwyn osgoi effeithio ar
ddichonoldeb busnes y darparwyr gwasanaeth. Er inni dderbyn bod y
fframwaith yn weddol newydd, nid yw'r disgwyliadau o ran sefydlu fframwaith o'r
fath a'i ymarfer caffael, tendro a chomisiynu dilynol yn cyflenwi'r lefel o ofal a
ddisgwylir eto. Bydd angen i'r awdurdod lleol nodi'n eglur yn ei adolygiad sut y
gall ymgymryd â'r pryderon hyn. Mae hefyd o'r pwys mwyaf bod yr awdurdod
lleol yn cefnogi’r darparwyr hynny gyda'r fframwaith er mwyn sicrhau anfonebu
a monitro galwadau cywir ac amserol.

6.3. Mae'r awdurdod lleol yn datblygu dulliau gwreiddiol i ddelio â phroblemau
recriwtio a chadw staff ar y cyd gyda darparwyr ac, er inni nodi bod hon yn
fenter newydd, mae gwir ymdeimlad o bartneriaeth a chydweithio rhwng yr
awdurdod lleol a'r darparwyr er mwyn gwella ansawdd y gwasanaeth. Er bod y
rhain yn gamau positif a fydd yn gwella profiad y bobl sy'n defnyddio
gwasanaethau gofal cartref, mae yna broblemau gydag anghysondeb gofalwyr,
sydd yn dal i fod yn fater o bryder i bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth.
Cydnabyddir bod y pryderon hyn yn gysylltiedig, yn rhannol, gyda'r fframwaith
newydd, a fydd yn cymryd peth amser i gael ei osod ar waith yn gadarn. Fodd
bynnag, canfuom y gellid delio â rhywfaint o'r materion hyn trwy gyfathrebu
gwell rhwng yr awdurdod lleol a'r darparwyr er mwyn sicrhau bod dealltwriaeth
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eglur o anghenion gofal unigolion cyn darparu'r gwasanaeth. Bydd angen i'r
awdurdod lleol barhau i fonitro'r darparwyr hynny'n effeithiol ar y fframwaith er
mwyn sicrhau eu bod yn cyflenwi'r disgwyliadau a amlinellir yn y fframwaith.
Bydd y gwaith monitro ac ymgysylltu hwn yn hanfodol.

6.4. Amcan eglur y fframwaith newydd yw sicrhau cysondeb o ran cyflenwi
gwasanaeth trwy asesiadau rheoli gofal effeithiol ac y caiff y rhain eu trosi'n
gynlluniau gofal ystyrlon ar gyfer pobl sy'n canolbwyntio ar yr hyn sydd o bwys
iddynt. Er inni deimlo bod yr awdurdod lleol a'r darparwyr ar y cyfan wedi
ymrwymo i'r nod hwn, canfuom fod dal i fod cryn daith o'u blaenau i sicrhau bod
hyn yn digwydd yn ymarferol. Ar y cyfan, roedd pobl yn gadarnhaol iawn
ynghylch y gwasanaeth yr oeddent yn ei dderbyn; fodd bynnag, canfuom fod
anghysondeb o ran ansawdd y gwasanaeth a dderbynnir. Canfuom y gellir
priodoli rhywfaint o hyn i newid mewn ymarfer rheoli gofal, ac mae ffocws
bellach ar gynlluniau gofal sy'n seiliedig ar ganlyniadau yn hytrach na gosod
gofal yn seiliedig ar dasgau. Mae angen i staff rheoli gofal, broceriaid a
chomisiynwyr sicrhau y caiff sgwrs eglur ei sefydlu yn gynnar yn y broses gyda
defnyddwyr gwasanaeth a darparwyr gwasanaeth, er mwyn sicrhau y cytunir ar
ddealltwriaeth eglur a realistig ynghylch cyflenwi gwasanaeth. Bydd hyn yn
sicrhau, wrth ddatblygu cynllun cyflenwi gwasanaeth, bod darparwyr yn gallu
cyflenwi disgwyliadau'r contract ac, o’r pwys mwyaf, bod pobl yn derbyn y
gwasanaeth sydd ei angen arnynt. Elfen hanfodol er mwyn parhau â hyn yw
sicrhau bod dulliau sicrhau ansawdd cadarn ar waith ac i sicrhau y cwblheir
adolygiadau rheoli gofal yn ôl y gofyn. Mae angen gwaith pellach o ran
ansawdd er mwyn cyflenwi'r darparwyr gofal â'r manylion angenrheidiol i
gyflenwi gofal a dargedwyd.

6.5. Mae'r awdurdod lleol yn cydnabod bod angen cydbwyso newid mewn diwylliant
er mwyn cyflenwi dull sy'n wirioneddol seiliedig ar ganlyniadau â rheoli risgiau
priodol. Mae'n cydnabod y dylid hepgor y model traddodiadol lle'r awdurdod
lleol sy'n cyflenwi'r gofal a chefnogaeth ar raddfa gyflawn a defnyddio dull rheoli
risgiau yn ei le. Dylai'r awdurdod lleol ystyried y ffordd y mae'n parhau i gefnogi
staff rheoli gofal a darparwyr, gan sicrhau bod gweithwyr gofal yn deall ac yn
dilyn eu cynlluniau gofal yn briodol. Bydd hyn yn sicrhau trosolwg effeithiol wrth
i'r awdurdod lleol ddechrau defnyddio dull cynllunio gofal sy'n seiliedig ar
ganlyniadau er mwyn sicrhau cyflenwi gofal a chefnogaeth dda i bobl sy'n
defnyddio gwasanaethau gofal cartref. Dylai hyn gynnwys mwy o fonitro ac
ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth a gwerthusiadau parhaus o berfformiad
darparwyr a gweithwyr gofal.

7. Meysydd i'w hystyried

7.1. Wrth i'r awdurdod lleol adolygu'r broses o weithredu'r fframwaith newydd, rhaid
iddo fod yn fodlon bod darparwyr yn cyflenwi'r disgwyliadau sydd ar waith a bod
pobl yn derbyn cysondeb o ran ansawdd y gwasanaeth, beth bynnag yw'r
asiantaeth sy'n darparu'r gwasanaeth a'r ardal ddaearyddol.

7.2. Bydd angen i'r awdurdod lleol sicrhau na fydd unrhyw drefniadau partneriaeth
posibl mewn comisiynu ar y cyd, er y gallent fod yn fuddiol, yn gwanhau'r
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trefniadau comisiynu cyfredol o fewn yr awdurdod lleol. Bydd angen i'r
awdurdod lleol fod yn hyderus y bydd unrhyw waith ar y cyd yn cryfhau ei
drefniadau comisiynu ac yn gwella canlyniadau i bobl sy'n defnyddio
gwasanaethau gofal cartref.

7.3. Dylai'r awdurdod lleol ystyried ailsefydlu'r fforwm darparwyr gofal cartref i drafod
ac ymgysylltu; byddai'r darparwyr yn croesawu hyn.

7.4. Dylid adolygu capasiti'r awdurdod lleol i fonitro contractau. Nid yw'r lefelau
staffio presennol, yn ôl pob golwg, yn cefnogi'r gwaith monitro, gwerthuso a
chefnogi angenrheidiol a fynnir gan y fframwaith newydd.

7.5. Dylai'r awdurdod lleol ystyried sefydlu cronfa ddata electronig effeithiol i
ganiatáu iddo weithredu ei waith comisiynu, i sicrhau y caiff cofnodion priodol
eu cadw a'u bod ar gael i'r staff perthnasol. Byddai hyn yn galluogi gwerthusiad
perfformiad mwy effeithiol ac amserol o ddarparwyr gwasanaeth unigol.

7.6. Dylai'r wybodaeth a roddir i ddarparwyr ynghylch defnyddwyr gwasanaeth yn
ystod y cam tendro/broceriaeth gael ei hadolygu er mwyn sicrhau ei bod yn
ddigonol iddynt wneud penderfyniad gwybodus am ddarpariaeth y gwasanaeth.

7.7. Dylai'r awdurdod lleol sicrhau y caiff hyfforddiant ar y fframwaith gofal cartref
newydd ei ddarparu i'r staff sy'n gweithio yn y gwasanaeth dyletswydd frys, er
mwyn sicrhau eu bod yn gallu ymateb yn briodol i unrhyw ymholiadau a
dderbynnir y tu allan i oriau gwaith.

7.8. Darperir hyfforddiant pellach i ddarparwyr a staff ar y fframwaith comisiynu
newydd, gan fod dal i fod rhai meysydd sydd angen eglurder pellach, yn
arbennig swyddogaethau a chyfrifoldebau o fewn y broses cynllunio gofal.
Byddai'n fuddiol iawn pe gwneir hyn ar y cyd.


