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Cefndir i adolygiad o ofal cartref yr awdurdod lleol

1.1. Cynhaliwyd yr arolygiad hwn dros gyfnod o bum niwrnod ym mis Ionawr 2015 fel rhan o
adolygiad cenedlaethol ehangach o ofal cartref.

1.2. Diben yr adolygiad oedd asesu llwyddiant gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol
o ran cyflawni canlyniadau sydd o bwys i bobl, drwy werthuso effeithlonrwydd ac
ansawdd y gofal cartref a gomisiynwyd gan yr awdurdod lleol. Roedd y dulliau a
ddefnyddiwyd yn ystod yr adolygiad yn cynnwys rhoi ystyriaeth i wybodaeth a
dderbyniwyd gan yr awdurdod lleol cyn ac yn ystod yr ymweliadau, trafodaeth â'r
comisiynwyr, grŵp ffocws gyda darparwyr gofal, ac archwilio chwe achos o bobl a oedd 
yn defnyddio gofal cartref, gan gynnwys trafodaeth ag unigolion lle bo'n briodol. Bydd
adroddiad unigol ar gyfer pob un o'r chwe awdurdod yn cael ei gyhoeddi ar yr un pryd ag
adroddiad trosolwg ar gyfer Cymru.

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

lleol

2.1. Yn ddiweddar, gwnaeth yr awdurdod lleol ddatblygu model newydd ar gyfer comisiynu

gofal cartref, a'r bwriad yw cynnig gwasanaeth mwy effeithiol, cynaliadwy ac wedi'i

dargedu sydd â gwell arbedion maint. Gwnaeth hyn arwain at ddyfarnu contractau i bum

contractwr, ac mae pob un ohonynt wedi'u halinio i barth daearyddol penodol.

2.2. Mae'r dull hwn yn adeiladu ar broses adolygu a ddechreuodd yn 2010, un a nododd yr

angen i gofleidio strategaeth comisiynu gofal cartref a fyddai’n symud tu hwnt i'r dulliau

caffael traddodiadol drwy geisio defnyddio ymyriadau a fyddai naill ai’n rhwystro neu’n

lleihau'r angen am ofal dros gyfnod mwy hirdymor.

2.3. Gwnaeth strategaeth gomisiynu adrannol 2013 ddatblygu'r thema hon ymhellach a

darparu fframwaith lefel uchel ar gyfer canlyniadau cyffredinol a oedd wedi'u seilio ar faint

y boblogaeth yn bennaf. Ategwyd at hyn gan nifer o gynlluniau cefnogi, megis y

strategaeth gomisiynu ar gyfer pobl hŷn a gafodd ei gynhyrchu yn yr un flwyddyn. 

2.4. Gwnaeth cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth y flwyddyn ganlynol ddatgelu bod tua

27% o holl ymweliadau gofal cartref yn parhau am 15 munud, a gwnaeth hyn ysgogi'r

awdurdod lleol i ystyried ymhellach ei agwedd tuag at gomisiynu gofal cartref.

2.5. O ganlyniad i hyn, gwnaeth yr awdurdod lleol benderfynu rhoi'r gorau i'w gytundeb

fframwaith gyda 17 o ddarparwyr yn y sector annibynnol, er mwyn achub y blaen ar ei

ddyddiad dod i ben ym mis Medi 2015, a phenderfynu canolbwyntio ei sylw ar nifer llai o

ddarparwyr a allai weithio mewn modd mwy lleol a mwy cyson. Ar y pryd, gwnaeth yr

awdurdod lleol drefnu cyflenwad o dros 10,000 o oriau o ofal cartref yr wythnos i bron

900 o bobl ar gost o oddeutu £8.5 miliwn.

2.6. Gwnaeth comisiynwyr geisio mabwysiadu dull wedi'i seilio ar ganlyniadau, a gwnaethant

gyfeirio at y model a ddefnyddir gan Gyngor Swydd Wiltshire sy'n defnyddio fframwaith

taliadau yn ôl canlyniadau. Mae hyn yn dal i fod yn waith parhaus, ac er bod ymrwymiad

i gomisiynu wedi'i seilio ar ganlyniadau, nid yw'r arfer presennol yn adlewyrchu'r bwriad

hwn eto. O ganlyniad i hyn, ar hyn o bryd mae ychydig iawn o dystiolaeth o unrhyw

weithgaredd sy'n ceisio hybu darparwyr yn uniongyrchol i gael eu gwobrwyo am gefnogi

pobl i gael rhagor o annibyniaeth.

2.7. Gwnaeth yr awdurdod lleol lunio datganiad ar sefyllfa'r farchnad yn 2015 gyda'r bwriad o

ddarparu negeseuon eglur ynglŷn ag anghenion disgwyliedig a chyfleoedd busnes.  

Dylai'r fath ddogfennau gyfleu gwybodaeth bwysig am y llwybr i'w ddilyn, y galw yn y

dyfodol, y cyflenwad cyfredol, modelau arfer, adnoddau yn y dyfodol, a manylion am

gefnogaeth ar gyfer dewis, menter a datblygiad. Er ei bod yn llwyddo'n rhannol i roi sylw i

nifer o'r elfennau hyn, mae angen rhagor o waith er mwyn egluro'n well gweledigaeth yr

awdurdod lleol ar gyfer cyflenwi gofal cartref yn y dyfodol.
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2.8. Daeth y trefniadau caffael newydd yn weithredol ym mis Mehefin 2015 wrth i'r pum

darparwr detholedig gael eu contractio i gyflenwi tua 7,500 o oriau yr wythnos ar gyfer

dros 600 o bobl.

2.9. Mae gan y sector annibynnol le sy'n fwyfwy cryf wrth fwrdd y bartneriaeth, ac mae'r

awdurdod lleol yn cydnabod fwyfwy ei rôl allweddol mewn cefnogi pobl i fyw yn eu cartrefi

yn annibynnol. Fodd bynnag, mae gweithgaredd ailalluogi tymor byr yn parhau i fod yn

wasanaeth mewnol yn bennaf, ac o ganlyniad mae llai o gyfle i ddarparwyr annibynnol

gyflenwi gwasanaeth mesuradwy sydd wedi'i seilio ar ganlyniadau.

3. Yr hyn a ddywedodd y comisiynwyr wrthym

3.1. Roedd yr awdurdod lleol yn ymwybodol o'r angen i ddatblygu dull comisiynu mwy

cynaliadwy tuag at ofal cartref, ac roedd yn ceisio defnyddio diwedd y cytundeb

fframwaith blaenorol, a oedd ar fin digwydd, fel cyfle i ystyried modelau amgen posibl.

3.2. Yn benodol, roedd yn benderfynol o fynd i'r afael â'r problemau sydd wedi deillio o fodel

caffael sydd wedi'i rannu yn ddaearyddol ac a arweiniodd at ddarparwyr yn cyflenwi

gwasanaethau drwy'r fwrdeistref sirol a chanddynt allu cyfyngedig i fwyhau

effeithlonrwydd neu sicrhau arbedion maint. Roedd ei strategaeth wedi canolbwyntio ar

ddatblygu'r farchnad allanol i reoli'r galw am y gwasanaeth a'r perfformiad, ac i fodloni'r

galw yn y dyfodol drwy well mapio o gapasiti'r farchnad. Creodd achos busnes ym mis

Hydref 2014, a nododd y manteision o fabwysiadu agwedd tuag at y broses gaffael sydd

wedi'i rheoli a'i thargedu'n well.

3.3. Roedd yr awdurdod lleol hefyd yn rhagweld y gallai sicrhau arbedion o 5% drwy broses

aildendro fwy cadarn a fyddai'n creu arbedion o £420,000 yn 2015/2016 o gymharu â'r

gyllideb gofal cartref yn y flwyddyn gynt. Byddai hyn yn cael ei gyflawni drwy gynnig mwy

o waith i nifer llai o ddarparwyr o fewn ardaloedd daearyddol mawr neilltuedig. Y nod

oedd sicrhau gwell arbedion maint er mwyn cael mwy o gapasiti, mwy o barhad gofal, a

chyfraddau awr gostyngedig. Yn ogystal â hyn, gwelodd yr awdurdod lleol fod cyflenwi

gwasanaeth mwy lleol yn gwella gallu darparwyr i ddatblygu cynlluniau wrth gefn cadarn

er mwyn ymdopi'n well â chynnydd mawr yn y galw.

3.4. Gwnaeth hyn arwain at y penderfyniad i nodi pum parth daearyddol o fewn ardal y

fwrdeistref sirol a fyddai'n destun proses dendro newydd. Byddai contractau yn cael eu

dyfarnu am gyfnod o bum mlynedd, â'r posibiliad o'u hymestyn am ddwy flynedd

ymhellach.

3.5. Fel rhan o'i werthusiad, gwnaeth yr awdurdod lleol ystyried modelau comisiynu a

fabwysiadwyd mewn mannu eraill, ac yn benodol y rhai a aliniwyd i ganlyniadau wedi'u

seilio ar ganlyniadau. Roedd yn awyddus i weithredu fframwaith comisiynu a oedd yn

canolbwyntio ymdrechion y darparwyr ar amcanion clir a oedd wedi'u cysylltu'n
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uniongyrchol â gwobrau penodol. Drwy fynegi ei fwriad i symud i ffwrdd o fodel caffael

wedi’i seilio ar amser a thasgau, gwnaeth yr awdurdod lleol ddarparu datganiad cadarn ei

fod am symud y pwyslais i ddull a oedd yn canolbwyntio'n fwy ar yr unigolion a chanddo

fwy o bwyslais ar ailalluogi a gwella ansawdd gofal y gwasanaethau.

3.6. Gwnaeth yr awdurdod lleol nodi y byddai tendrau llwyddiannus yn destun camau un a

dau siarter gofal moesegol UNSAIN er mwyn sicrhau bod urddas ac ansawdd bywyd

pobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau yn cael eu cynnal gan weithwyr gofal sydd wedi cael

eu sicrhau o ran tâl, amodau a lefelau hyfforddiant sy'n gynaliadwy. Roedd hyn yn

cofleidio'r cysyniad bod amodau gwaith yn ymwneud mewn modd hanfodol ag ansawdd

gofal. O ganlyniad i hyn, darparodd comisiynwyr ddisgwyliad clir bod gofal yn cael ei roi

ar sail angen, ac na fyddai ymweliadau 15 munud yn cael eu caffael ar y cyfan, ac y

gallai gweithwyr gael mynediad at delerau ac amodau cyflogaeth a oedd yn fwy

atyniadol.

3.7. Fel rhan o'i broses modelu costau, datblygodd yr awdurdod lleol gyllideb asiantaeth gofal

cartref rhithwir a chyfrifiannell cyfradd awr a oedd wedi'u seilio ar ddull a fabwysiadwyd

gan Gymdeithas Gofal Cartref y DU. Fodd bynnag, roedd y cyfrifiadau yn cymryd y

byddai lleiafswm cyflog cenedlaethol o £6.50 yr awr yn dod i fodolaeth ar ddechrau 2015.

Wrth ei ystyried ar sail cyflenwi 2,000 o oriau yr wythnos, roedd model yr awdurdod lleol

yn pennu pwynt adennill costau o £12.10 yr awr, a thrwy ddefnyddio hwnnw, cyfrifodd

drothwy cyfradd o £12.50 ar gyfer ardaloedd trefol, a £13.50 ar gyfer ardaloedd gwledig.

Defnyddiwyd y lefelau hyn er mwyn cyfrifo’r gost o ddarparu taliadau uniongyrchol ar

gyfer pobl nad oeddent yn dymuno trosglwyddo i ddarparwr arall, a hefyd fel rhan o'r

broses dendro ar gyfer penderfynu p'un a oedd cynigion o bosibl yn rhy isel a heb fod yn

gynaliadwy.

3.8. O ran y pum cynigydd llwyddiannus, £12.99 oedd yr un isaf a £14.48 yr un uchaf.

Gwnaeth y broses dendro ystyried cynigion gan 15 darparwr ac roedd yn destun meini

prawf gwerthuso yr oedd 60% ohonynt wedi'u seilio ar ansawdd a 40% ohonynt ar gost –

roedd yr olaf yn nodi y byddai’r cynigydd isaf yn cael sgôr lawn o 40% a byddai'r

cystadleuwyr yn derbyn sgôr a oedd yn gyfatebol i’r gwahaniaeth canrannol rhyngddynt

a'r cynnig isaf. Nid oedd y ddogfen meini prawf dyfarnu yn nodi unrhyw drothwyau

cynnig fel rhan o'r gwerthusiad masnachol.

3.9. Roedd contract yr awdurdod lleol yn gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus weithredu o

swyddfa yn ardal y fwrdeistref sirol a oedd wedi'i chofrestru gyda ni. Roedd mesurau

diogelu eraill yn cynnwys yr angen am ddarparwyr i 'beidio â gweithredu'r gwasanaeth o'i

swyddfa hyd nes i AGGCC hysbysu'r prynwr bod y swyddfa wedi'i chofrestru ac yn gallu

darparu gwasanaethau gofal cartref a fydd yn galluogi'r defnyddwyr gwasanaeth i aros yn

eu cartrefi eu hunain gan gadw'r annibyniaeth fwyaf, lleihau risgiau a hybu ansawdd

bywyd'.
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3.10.Dyfarnwyd contractau i'r pum cynnig llwyddiannus ym mis Mawrth 2015, ac roedd hyn yn

rhoi hawliau unigryw i’r darparwyr o fewn eu parth penodedig. Roedd pedwar o’r pum

darparwr yn ddarparwyr presennol i’r awdurdod lleol, tra oedd un yn ddarparwr newydd

yn y farchnad leol heb swyddfa leol a oedd wedi'i chofrestru gyda ni. Ar adeg ein

hadolygiad ym mis Ionawr 2016, roedd y darparwr yn weithredol o fewn ardal y

fwrdeistref sirol, er nad oedd wedi cyflawni manyleb yr awdurdod lleol ar gyfer

cofrestriad.

3.11.Roedd comisiynwyr yn ymwybodol y byddai cyfnod o drawsnewid a oedd yn golygu

newid darparwr ar gyfer nifer sylweddol o bobl a oedd yn derbyn gofal cartref. O

ganlyniad i hyn, ysgrifennwyd at yr holl ddefnyddwyr gwasanaeth er mwyn esbonio'r

newidiadau, a darparwyd ar ben hynny llinell wybodaeth neilltuedig er mwyn rhoi sylw i

unrhyw gwestiynau a phryderon. Dywedodd yr awdurdod lleol fod y trawsnewid wedi

effeithio ar ganran sylweddol o bobl, yr oedd 92% ohonynt wedi profi newid mewn

darparwr. Ar adeg ein hadolygiad, roedd 91 o bobl wedi dewis yr opsiwn o wneud

taliadau uniongyrchol i ddarparwr o'u dewis, a gwneud hynny lle bo’n bosibl ar y

cyfraddau tâl penodedig, ac felly yn sicrhau parhad eu trefniadau gofal.

3.12.Er gwaethaf ei bod yn uchelgeisiol, nid yw'r broses gomisiynu hyd yma wedi mabwysiadu

methodoleg wedi'i seilio ar ganlyniadau, ac mae blaenoriaethau presennol yn cael eu

hysgogi gan yr angen i sicrhau bod digon o wasanaethau’n cael eu cyflenwi’n ddiogel am

y pris cywir. Yn benodol, nid oedd yr awdurdod lleol wedi rhagweld yn llawn y problemau

capasiti a fyddai’n codi yn y parth trefol canolog o fewn chwe mis o ddyfarnu’r contractau

newydd. O ganlyniad, mae'r gwasanaeth ailalluogi mewnol ar hyn o bryd yn cyflenwi

bylchau yn y ddarpariaeth, er bod yr awdurod lleol yn rhagweld y bydd hyn yn parhau dim

ond am gyfnod cyfyngedig o amser. Serch hynny, roedd hyn wedi'i nodi fel risg posibl ar

gyfnod cynnar yn y broses gomisiynu, ac mae angen adolygu ei effaith cyn gynted ag y

bo modd.

3.13.Ar adeg yr adolygiad, roedd problemau capasiti yn dod i'r amlwg mewn pedwar o'r pum

parth penodedig, ac roedd 33 o'r 37 o geisiadau ar gyfer gofal heb gael eu cyflenwi yr

wythnos honno, a oedd yn cynnwys 300 o oriau gofal. Roedd hyn eisoes yn effeithio ar y

gwasanaeth ailalluogi mewnol, ac roedd rhaid iddo ddarparu cymorth ychwanegol lle bo'n

bosibl. Ym mis Ionawr 2016, roedd y pum darparwr detholedig yn darparu 6,700 o oriau

yr wythnos ar gyfer 555 o bobl.

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

4.1. Mae'r awdurdod lleol wedi datblygu perthynas waith gadarnhaol gyda darparwyr sydd

wedi'i seilio ar agwedd dryloyw ac adeiladol tuag at y broses gomisiynu. Mae ymrwymiad

cryf i ymgynghori, sy'n hanfodol wrth benderfynu ar y model caffael i'w ddewis. Mae hyn

wedi parhau i fod yn elfen graidd drwy gydol y broses ac, yn sgil hyn, wedi cael ei

werthfawrogi gan y darparwyr hynny y dyfarnwyd contractau iddynt yn llwyddiannus.
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4.2. Roedd y bwriad i fabwysiadu trefniadau caffael newydd wedi'i fynegi mewn digwyddiad

'cwrdd â'r prynwr' ar gyfer gofal cartref ym mis Ionawr 2015. Ar y cyd â rhaglen o

weithgareddau ymgysylltu parhaus, roedd hyn yn rhoi gwybodaeth allweddol i gynigwyr

posib er mwyn eu galluogi i ystyried cyfleoedd busnes hyfyw.

4.3. Dywedodd darparwyr wrthym fod yr awdurdod lleol yn gyfathrebwr effeithiol a datgan ei

fod yn ymgynghori'n briodol â nhw a'u bod yn ddylanwadol o ran llunio nifer o agweddau

allweddol o'r fframwaith model y cytunwyd arno. Gwnaethant ddisgrifio sut roedd eu

mewnbwn yn rhoi cytbwysedd i rai o'r parthau daearyddol fel bod rhai pocedi o

boblogaeth uwch mewn ardaloedd sy'n wledig yn bennaf. Roeddent hefyd yn ystyried

bod yr awdurdod lleol yn ofalus o ran pwysleisio y byddai angen i daliadau tendro fod yn

realistig pe byddid yn creu gwasanaethau gofal sy’n gynaliadwy.

4.4. Dywedodd darparwyr eu bod yn cael eu cefnogi'n dda gan yr awdurdod lleol yn ystod y

cyfnod trawsnewid pan drosglwyddwyd contractau i'r cynigwyr llwyddiannus. Yn

benodol, roeddent yn gwerthfawrogi'r penodiad o swyddog contractau neilltuedig ar gyfer

pob cynigydd llwyddiannus, a gwnaethant ddatgan bod hyn wedi ategu at bartneriaeth

sydd wedi dod yn fwyfwy cryf. Er bod nifer sylweddol o bobl wedi cael eu heffeithio wrth

drosglwyddo'r gofal, roedd yr awdurod lleol yn gweithio'n galed i sicrhau bod pobl a oedd

yn defnyddio'r gwasanaethau yn derbyn yr ymyriad lleiaf posibl i ddarpariaeth eu gofal.

4.5. Fodd bynnag , dywedodd nifer ohonynt nad oedd y cynlluniau gofal yn gyfredol ar yr

adeg drosglwyddo ac iddynt brofi anawsterau o ganlyniad i gomisiynwyr yn cytuno ar

amseroedd penodol ar gyfer ymweliadau heb gael gwybod a all y darparwr wneud hyn.

4.6. Ar gyfer y mwyafrif, mae'r broses recriwtio'n parhau i fod yn broblem ac er bod rhai yn

ystyried lefelau ffioedd i fod yn ffactor cyfrannol, roedd eraill yn dadlau bod angen i

wneud rhagor er mwyn codi proffil gwaith gofal fel swydd atyniadol.

4.7. Mae'r problemau sy'n deillio o fodloni'r galw wedi ysgogi rhai darparwyr i archwilio'r

posibiliad o is-gontractio gwaith gofal pan na allant ei ddyrannu, ond mae hyn wedi bod

yn anodd ar y cyfan gan nad yw darparwyr amgen posibl yn gallu matsio'r lefel ffioedd

sy'n berthnasol i nifer o gontractau sydd wedi'u dyfarnu'n ddiweddar. Byddai hyn yn

golygu bod rhai contractwyr yn is-gontractio gwaith ar golled ariannol, a hyd yma mae

hyn wedi bod yn broblem ni ellir ei datrys.

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

5.1. Dywedodd pobl wrthym fod yr awdurdod lleol, yn gyffredinol, wedi rheoli'r system

drawsnewid yn eithaf da, er gwaethaf rhai anawsterau ar y dechrau roedd rhai wedi eu

rhagweld yn debygol o ystyried maint y broses. Gwelsom lythyrau yng nghartrefi pobl a
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oedd yn rhoi gwybodaeth am y newidiadau a hefyd dystiolaeth bod unrhyw bryderon

wedi cael y sylw priodol.

5.2. Fodd bynnag, byddai'r heriau a wynebwyd gan y darparwyr o ran is-gontractio hefyd yn

debygol o gael eu hadlewyrchu gan bobl sy'n ystyried gwneud taliadau uniongyrchol fel

modd posibl i gadw eu trefniadau gofal presennol – ar gyfer rhai pobl, nid oedd hyn yn

debygol o fod yn opsiwn realistig neu ymarferol gan y byddai bob amser yn arwain at

daliadau 'atodol' ar y gyfradd o £12.50 yr awr.

5.3. Serch hynny, roedd mwyafrif y bobl yn mynegi safbwynt bod y trefniadau gofal yn

briodol yn gyffredinol, a gwelsom rai enghreifftiau nodedig o ganlyniadau da yn cael eu

cyflawni drwy gydweithio ymhlith yr awdurdod lleol a'i bartneriaid. Roedd cynlluniau

gofal gan fwyaf yn ddigon manwl ac yn dangos safbwyntiau'r defnyddwyr gwasanaeth,

er nad oedd pob un ohonynt yn gyfredol. Roedd llawer, ond nid i gyd, yn canolbwyntio

ar ganlyniadau, ac mae hyn dal i fod yn waith parhaus.

5.4. Mewn rhai achosion, nid oedd adolygiadau wedi'u cynnal yn unol â'r amserlenni, ac yng

ngoleuni’r trawsnewid, dylai'r awdurod lleol sicrhau, mewn achos lle mae darparwr

newydd wedi cael ei gaffael, bod gwerthusiad wyneb yn wyneb yn cael ei gynnal yn

gynnar sy'n canolbwyntio ar ba mor dda mae anghenion yn cael eu diwallu. Er bod

arolwg ffôn o nifer sylweddol o bobl wedi cael ei gynnal, ac mae'n bosibl y bydd hwn yn

fodd gwerthfawr o fesur safbwyntiau cychwynnol ansoddol, mae ganddo gyfyngiadau o

ran strwythur a rheolaeth ac nid yw'n gallu cymryd lle arolwg proffesiynol.

5.5. Roedd yr arolwg yn dangos bod mwyafrif y bobl yn fodlon ar y trefniadau gofal sy'n cael

eu darparu, er bod nifer sylweddol wedi profi problemau parhaus tu hwnt i'r cyfnod

'cychwynnol' a oedd yn dilyn yn syth ar ôl y trosglwyddiad.

5.6. Rhai o'r pethau a ddywedodd pobl wrthynt oedd:

“Mae gweithwyr gofal yn dda iawn ac yn gwneud eu gorau bob

amser.”

“Mae angen llawer o arweiniad ar rai aelodau staff ac mae'n debyg

nad oes ganddynt lawer o brofiad.”

“Mae'n gwella, ond roedd llawer o broblemau ar y dechrau.”

5.7. Dywedodd nifer o bobl wrthym eu bod wedi cael eu plesio gan y trefniadau gofal

blaenorol, ond eu bod, ers y cyfnod trawsnewid, wedi profi llawer o weithwyr gofal

gwahanol ac roedd rhai heb lawer o wybodaeth am eu hanghenion, a bod amseroedd

yr ymweliadau ar brydiau wedi amrywio'n fawr o'r hyn roeddent wedi'i arfer yn gynt.

5.8. Dywedodd un person wrthym fod deg gweithiwr gofal gwahanol wedi ymweld ag ef yn

ystod yr wythnos honno. Gwnaeth un arall ddisgrifio ateb nad oedd o gymorth wrth roi

gwybod i ddarparwr am ymweliadau a gollwyd. Disgrifiodd eraill gyfnodau o nifer lai o
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ymweliadau heb unrhyw rybudd, tra oedd rhai yn mynegi'r farn nad oedd yn werth lleisio

unrhyw bryderon gyda'r darparwr ac yn teimlo bod gan rhai o'r bobl y siaradwyd â nhw

agwedd ' gwnewch fel y mynnoch'.

5.9. Canfuom fod problemau capasiti, yn enwedig ar amseroedd y galw uchaf, wedi ysgogi'r

broses adolygu ar brydiau, ac mae angen i'r awdurod lleol sicrhau bod y rhain yn

parhau i ganolbwyntio ar yr unigolyn a bod amser digonol a realistig yn cael ei bennu er

mwyn diwallu anghenion. Er enghraifft, anfonwyd e-bost i'r awdurdod lleol gan

ddarparwr a ddatganodd ei fod dan bwysau i ddarparu nifer o ymweliadau ar yr un pryd.

Awgrymodd y darparwr leihau cyfnod yr amser a dreulir gyda defnyddiwr gwasanaeth er

mwyn diwallu anghenion eraill – cytunwyd ar hyn wedyn gan yr awdurdod lleol ym mis

Tachwedd 2015, yn wyneb gwrthwynebiadau gan y defnyddiwr gwasanaeth a gofalwyr

o’r teulu. Roedd y penderfyniad hwn hefyd yn diystyru canlyniad adolygiad a

gynhaliwyd dim ond ym mis Mehefin 2015, ychydig amser cyn y trosglwyddiad, nad

oedd yn nodi unrhyw anghenion oedd wedi’u newid, nac unrhyw newid yn y cyfnod o

amser a oedd ei angen i gefnogi'r rhain.

6. Dadansoddiad

6.1. Roedd yr awdurod lleol yn cydnabod gwendidau ei drefniadau comisiynu blaenorol a

chymerodd gamau pwysig gyda'r bwriad o sicrhau model caffael mwy cynaliadwy.

6.2. Gwnaeth fabwysiadu agwedd wedi'i seilio ar y farchnad a ategid gan systemau

cyfathrebu da a pherthynas weithio dda gyda darparwyr. Gwnaeth ddatblygu datganiad

ar sefyllfa’r farchnad sy'n darparu trosolwg cyffredinol da, er bod angen mwy o waith er

mwyn disgrifio'n well ei weledigaeth ar gyfer cyflenwi gofal cartref yn y dyfodol.

6.3. Mae ymrwymiad yr awdurod lleol i ddatblygu fframwaith comisiynu wedi'i seilio ar

ganlyniadau yn dal i fod yn waith parhaus, gan nad yw'n glir eto sut y bydd darparwyr yn

cael eu hannog i gyflawni gwell canlyniadau hirdymor ar gyfer pobl, yn enwedig gan fod

gwasanaethau ailalluogi yn cael eu cyflenwi dim ond gan wasanaeth mewnol yr awdurod

lleol.

6.4. Gwnaeth yr awdurdod fynegi ei fwriad i symud i ffwrdd o ddull 'amser a thasgau', i leihau

nifer yr ymweliadau 15 munud, a chanolbwyntio ar gaffael gofal cartref ar sail anghenion

sy'n lleihau'r angen am gymorth mwy hirdymor.

6.5. Mae comisiynwyr yn fwyfwy ymwybodol o bwysigrwydd ail-lunio gwasanaethau er mwyn

diwallu anghenion gofal cymhleth yn well a mwyhau'r cyfleoedd i gyrraedd annibyniaeth.

Mae nifer o ffactorau allweddol a nodwyd yn yr achos busnes gwreiddiol wedi cael eu

gwireddu, ac mae'r awdurdod lleol, yn benodol, wedi cyflawni ei nod o weithio gyda llai o

ddarparwyr yn gweithredu mewn meysydd parth sy'n sicrhau gwell gwerth am arian.

Mae contractau wedi cael eu dylunio i sicrhau gwell telerau cyflogaeth ac amodau gwaith
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ar gyfer gweithwyr gofal, sydd wedi'u halinio'n benodol i gamau un a dau siarter gofal

moesegol UNSAIN.

6.6. Fodd bynnag, mae problemau capasiti pedwar o'r pum darparwr yn cael effaith sylweddol

ar eu gallu i ddarparu'r gofal cywir i bobl ar yr amser cywir. O ganlyniad i hyn, mae

angen i'r awdurdod lleol adolygu, o fewn cyd-destun sefyllfa ariannol heriol, a oes unrhyw

gysylltiadau yn bodoli rhwng lefelau ffioedd a'r anallu presennol i fodloni'r galw o fewn

cytundebau contract. Gwnaeth cyfrifiadau’r awdurod lleol ei hun awgrymu pwynt adennill

costau o £12.10 wedi'i seilio ar yr isafswm cyflog – ar gyfer rhai darparwyr, mae eu

ffioedd contract yn arwain at gyfyngiadau ar eu hyblygrwydd o ran recriwtio.

6.7. Yr effaith yw nad oedd 300 o oriau gofal yn gallu cael eu caffael ar adeg yr adolygiad,

gan gael effaith ar 33 o bobl. Gwnaeth hyn naill ai arwain at oedi yn y gwasanaeth a

oedd yn cael ei ddarparu neu yn y gwasanaeth ailalluogi yn gorfod gweithio gyda phobl

am gyfnodau hirach na'r rhai a ragwelwyd.

6.8. Nid oedd is-gontractio yn datblygu'n opsiwn ymarferol ar gyfer y darparwyr hynny, yn

benodol y rhai a oedd wedi cyflwyno cynigion a oedd yn gystadleuol iawn, gan y byddai

bob amser yn arwain at wasanaeth yn cael ei ddarparu ar golled ariannol - sy'n amlwg yn

sefyllfa anghynaladwy.

6.9. Ar gyfer rhai pobl, nid oedd darparu taliadau uniongyrchol fel modd i gadw eu darparwr

gwreiddiol yn realistig, gan eu bod yn seiliedig ar lefelau ffioedd wedi'u cyfrifo'n is na'r

rhai sydd wedi bod yn broblem hyd yma o ran is-gontractio darparwyr.

6.10.Er bod y rhan fwyaf o'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau'n fodlon ar yr ansawdd gofal

yn gyffredinol, gwnaeth canran sylweddol fynegi safbwyntiau cymysg. Roedd llawer wedi

rhagweld problemau posibl ar adeg newid darparwyr, yn enwedig o ran parhad gofal, ond

ar gyfer gormod o bobl, mae hyn yn parhau i fod yn brif achos pryder pan maent yn dod i

gysylltiad â gweithwyr gofal dibrofiad nad ydynt yn eu hadnabod.

7. Meysydd i'w hystyried

7.1. Dylai'r awdurdod lleol ystyried adolygiad cynnar o effeithiolrwydd a chynaliadwyedd ei

fodel comisiynu newydd.

7.2. Dylid cynnal gwerthusiad er mwyn cael gwybod sut mae problemau capasiti presennol yn

effeithio ar gyflenwi trefniadau gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

7.3. Dylai comisiynwyr adolygu effaith y lefelau ffioedd a chanfod a oes unrhyw gydberthyniad

gyda recriwtio a gallu darparwyr i is-gontractio gwaith.
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7.4. Yn unol â'i achos busnes gwreiddiol, dylai'r awdurod lleol ganfod ffyrdd i ymgorffori

cymhelliad wedi'i seilio ar ganlyniadau ar gyfer darparwyr.

7.5. Dylai'r awdurdod lleol adolygu ei systemau sicrwydd ansawdd a chanfod sut y dylai

ymateb i bryderon pobl ynglŷn â  pharhad gofal a materion eraill sy'n effeithio ar yr 

ansawdd gofal.


