Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC)
Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid

Nodiadau’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Mawrth 2019
Yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno
Yn bresennol:
Mr Ffrancon Williams
Mr Gwilym Ellis Evans
Sally Baxter
Cynghorydd Christine
Marston
Cyngh Joan Lowe
Cynghorydd Penny Andow
Mr Mike Harriman
Dr Garth Higginbotham
Hayley Hill
Julie McEver
Sue Wright
Mrs Mary Wimbury
Yr Athro Robert Moore
Llinos M Roberts
Yn Bresennol:
Katie Sargent
Denise Hughes
Rob Nolan
Eitem ar
yr Agenda
S19/1

Cynrychioli:
Cymdeithas Tai (Cadeirydd)
Mantell Gwynedd (Is-Gadeirydd)
Cyfarwyddwr Dros Dro Strategaeth BIPBC a Chyfarwyddwr
Arweiniol, SRG
Cyngor Sir Ddinbych
CBS Wrecsam
Cyngor Conwy
Unllais Cymru
Is Gadeirydd, CIC Gogledd Cymru
Tŷ Avow ac FLVSC
DVSC cynrychioli Helen Wilkinson
VSC Sir Ddinbych (yn rhannol - gadawodd am 12:15)
Fforwm Gofal Cymru
Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru
Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr
Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Swyddog Cyfathrebu a
Swyddog Arweiniol,SRG
Cynorthwyydd personol i Gyfarwyddwr Gweithredol Iechyd
Cyhoeddus BIPBC (cofnodion)
Cyfarwyddwr Cyllid, Comisiynu a Strategaeth
Camau
Gweithredu

Croeso ac Ymddiheuriadau
Croesawodd y Cadeirydd Julie Pierce, DVSC sy'n cynrychioli
Helen Wilkinson.
Croesawodd y Cadeirydd hefyd Debbie Thompson a
fynychodd y cyfarfod (gyda Hayley Hill, FLVSC) i arsylwi yn ei
rôl fel Cydlynydd y Trydydd Sector (yn benodol ar gyfer
Meddygon Teulu) fel rhagnodwr cymdeithasol.
Derbyniwyd yr ymddiheuriadau canlynol:
 Mark Wilkinson, BIPBC
 Cynghorydd Llinos Medi Huws, Awdurdod Lleol Ynys
Môn
 Y Cyng. Gladys Healey, Cyngor Sir y Fflint
 Mrs Ann Wood FLVSC
 Sian Purcell, Medrwn Môn
 Liz Hughes, Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans
Cymru
 Wayne Davies, Ymddiriedolaeth Gwasanaeth
Ambiwlans Cymru
 Mrs G Winter, Ymddiriedolaeth Gofalwyr
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S19/1
Parhad

Claire Sullivan, NEWCIS

Ni wnaeth y canlynol fynychu'r cyfarfod:
 Y Cyng. Gareth Roberts - Cyngor Gwynedd
Rhoddodd y Cadeirydd ddiweddariad ar Aelodaeth:




Mae Mrs Ann Woods wedi cytuno i ail gyfnod fel
cynrychiolydd FVSC
Tŷ Avow, Wrecsam – Mae Hayley Hill wedi cytuno'n
garedig iawn i hysbysebu am gynrychiolydd.
Mae'r Cynghorydd Joan Lowe wedi cytuno i ail gyfnod
fel cynrychiolydd CBC Wrecsam.

Dywedodd y Cadeirydd wrth y grŵp bod nifer o gyfnodau
aelodaeth ar fin dod i ben fel a ganlyn:





Gwilym Ellis Evans - Mawrth 2019
Yr Athro Robert Moore - Mawrth 2019
Mike Harriman - Ebrill 2019
Cynghorydd Gareth Roberts - Mawrth 2019

-

Cytunodd Gwilym Ellis Evans a'r Athro Robert Moore i
ail gyfnod, os bydd trefniadau llywodraeth PBC yn
DH/MW
caniatáu hyn. PBC i wirio hyn.
Mae Mike Harriman yn aros am gyfarwyddyd pellach
MH
gan ei sefydliad a bydd yn diweddaru'r Grŵp.
Cais i gael ei anfon at Gyngor Gwynedd yn gofyn am DH
enwebiad

S19/2

Datganiadau Diddordeb
Nid oedd unrhyw Ddatganiadau o Ddiddordeb

S19/3

Cyllid - Diweddariad Blynyddol
Cafwyd cyflwyniad gan Rob Nolan, Cyfarwyddwr Cyllid Comisiynu a Strategaeth
Pwrpas y cyflwyniad oedd diweddaru'r Grŵp ar sefyllfa
ariannol Mis 10 2018/2019.
Amlinellodd Rob grynodeb o'r sefyllfa a rhoddodd wybod i'r
Grŵp mai'r diffyg ym Mis 10 yw £33.6m. Yna trafodwyd y prif
elfennau, yn bennaf Cyfanswm Cyflog, Costau Asiantaeth a
Phecynnau Gofal.
Cafodd y Grŵp wybod bod y prif resymau dros y gorwariant
yn cynnwys:
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-

Tangyflawni yn erbyn cynlluniau arbedion ar draws y
rhan fwyaf o uwch adrannau (£0.5m)
Gor wario ar becynnau gofal mewn mis (£0.8m), yn
bennaf Iechyd Meddwl
Gwelwyd bod tanwariant mewn Gofal Cychwynnol,
cytundeb WHSCC a chyllidebau eraill.

Cafwyd trafodaeth cyffredinol o ran y problemau amrywiol ym
mhob elfen, yn cynnwys y system gofal cartref; craffu'r
mathau o gyffuriau ac amrywiaeth mewn prisiau a mwy o
gefnogaeth/hyfforddiant i staff ddychwelyd i'r gwaith.
Diolchodd y Cadeirydd i Rob Nolan am ei gyflwyniad a
chrynhodd y drafodaeth:


S19/4

Mynegodd y Grŵp bryder o ran costau asiantaeth
uchel sy'n parhau. Cytunwyd y dylai'r Bwrdd Iechyd
annog nyrsys asiantaeth i ddychwelyd i weithio yn PBC
drwy ddarparu cefnogaeth / hyfforddiant ayb ac i'w
wneud mor ddeniadol â phosibl i annog nyrsys i
ddychwelyd i'r system. Mae hyn yn cysylltu â
phwysigrwydd Strategaeth Gweithlu.

Strategaeth Trydydd Sector - Diweddariad
Trafodaeth dan arweiniad Sally Baxter, Cyfarwyddwr Cynorthwyol
- Iechyd a Strategaeth

Dywedodd Sally wrth y Grŵp, bod y Bwrdd yn 2016, wedi
cymeradwyo ymagwedd strategol i weithio mewn partneriaeth
â'r sector a chomisiynu trefniadau ar gyfer gwasanaethau
trydydd sector. Mae'r Grŵp wedi cael gwybodaeth yn
flaenorol; fodd bynnag mae wedi'i ddynodi bod angen
adolygu’r strategaeth, a bydd y drafodaeth hon yn rhoi
diweddariad byr ar ddatblygiad y strategaeth hyd heddiw.
Mae nifer o flaenoriaethau wedi'u dynodi, gan gynnwys:
- yr egwyddor o weithio mewn partneriaeth gyda'r sector i gael
ei hymgorffori yn y cynllun tair blynedd, ac mae angen
cwblhau mwy o waith i ddatblygu'r strategaeth er mwyn
cefnogi hyn
- datblygu set o egwyddorion y gellir eu defnyddio fel
arweiniad ar gyfer perthnasoedd gyda'r sector
- archwilio'r potensial ar gyfer gweithio gyda threfniadau
cytundeb sy'n seiliedig ar y sir leol, i sicrhau cydweithio agos
a lleihau dyblygu.
- adolygu gwaith partneriaeth gyda'r sector ar bob lefel, gyda'r
nod o egluro perthnasoedd a llywodraethu tirlun y
bartneriaeth newydd a rhan effeithiol y sector o fewn hyn
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- mae cydweithwyr cyllid yn adolygu cytundebau'r trydydd
sector er mwyn datganoli cyfrifoldeb i'r timau Ardal, uwch
adran Iechyd Meddwl a Gofal Eilaidd.
Hefyd mae cyfres o ddyddiadau wedi'u trefnu ar gyfer
cyfarfodydd gyda rhwydweithiau'r trydydd sector i ddatblygu
cynllun strategol i fynd i'r afael â'r meysydd hyn.
Dywedodd y Cadeirydd wrth y Grŵp bod Strategaeth y
Trydydd Sector wedi'i drafod yng nghyfarfod diwethaf y Bwrdd
ar 24/1/19 ble trafodwyd yr arafwch o amgylch creu'r
strategaeth a gofynnwyd am ymrwymiad o amgylch amserlen
ar gyfer creu'r strategaeth.
Cafwyd trafodaeth cyffredinol a chytunwyd y dymuna’r Grŵp
gael diweddariad ar:




y cerrig milltir / cam nesaf
y set o egwyddorion
sut mae partneriaid a strwythurau llywodraethu
partneriaeth am ryngweithio a sut i symud hyn ymlaen
Cytunodd Sally i roi diweddariad i’r grŵp yn y cyfarfod nesaf SB
ym mis Mehefin.
Diolchodd y Cadeirydd i Sally am y diweddariad.
S19/5

Cynllun Tair Blynedd - Diweddariad
Rhoddodd Sally Baxter, Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Iechyd a
Strategaeth ddiweddariad ar y cynnydd o ran datblygu'r
cynllun tair blynedd ar gyfer y cyfnod 2019/22 a chyflwynodd
y ddogfen Cynllun Gwaith drafft cyfredol ar ffurf "cynllun ar
dudalen" ar gyfer trafodaeth.
Eglurodd Sally bod y cynllun drafft yn ddogfen gwaith ac
mae'n parhau i gael ei datblygu cyn ei chyflwyno i'r Bwrdd
cyhoeddus ym mis Mawrth 2019.
Cafwyd trafodaeth gyffredinol ar yr elfennau amrywiol o fewn
y cyflwyniad, yn cynnwys datblygiad clwstwr Meddygon
Teulu; cynlluniau uwch adrannol lleol (Gorllewin, Dwyrain ac
Ardal y Canol) a sut maent yn dangos ymrwymiad lleol ym
mhob ardal. Roedd dau gam gweithredu yn dilyn y
trafodaethau hyn:


Cytunodd Sally i rannu'r cynlluniau uwch adrannol
mewn fformat sy'n dangos ymrwymiad lleol.
SB
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S19/6

Nid oedd yr aelodau'n ymwybodol o ystyr llawn y SB
talfyriadau a ddyfynnwyd yn y sleid "Y Cynllun ar
Dudalen". Cytunodd Sally i gylchredeg rhestr termau.

Cymru Iachach - Cynigion Trawsnewid
Cyflwyniad gan Sally Baxter, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Iechyd a Strategaeth i ddarparu diweddariad pellach ar y
cynigion a ddatblygwyd drwy'r Bwrdd Partneriaeth
Rhanbarthol o dan y gronfa trawsnewid cenedlaethol.
Darparodd Sally hefyd bapur crynodeb yn amlinellu manylion
y cynigion a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru, a dywedodd
wrth y Grŵp bod cymeradwyaeth bellach wedi'i dderbyn ar
gyfer pob cynnig ac mae'r gwaith o ddechrau gweithredu
isadeiledd a llywodraethu'r prosiect wedi dechrau, ynghyd â
recriwtio i swyddi allweddol.
Dywedodd Sally wrth y cyfarfod bod trafodaethau wedi eu
cynnal mewn fforymau partneriaeth gan gynnwys y Bwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol ac mae craffu pellach yn cael ei
wneud drwy Grŵp Rheoli Gweithredol y Bwrdd Iechyd.
Cafwyd trafodaeth cyffredinol ynglŷn ag elfennau amrywiol y
Rhaglen gan gynnwys dyrannu cyllid o £13m, sy'n swm sy’n
caniatáu i'r cynlluniau hyn gael eu cynnal.
Diolchodd y Cadeirydd i Sally am ei chyflwyniad a'r
wybodaeth a chrynhodd y trafodaethau fel a ganlyn:
 Cafodd y cronfeydd trawsnewid sydd wedi'u sicrhau
groeso eang a rhoddwyd cydnabyddiaeth o'r gwaith a
wnaed i'w cyflawni. Fodd bynnag, nodwyd bod hyn
wedi'i gyflawni mewn cefndir o ddiffygion mawr mewn
gwasanaethau cymuned yng ngoleuni caledi, ac yn
benodol ar gyfer y gwasanaethau hynny sy'n cael eu
hariannu gan Awdurdodau Lleol.
 Mae angen cynnwys Cynghorau Tref a Chymuned yng
ngweithgareddau ymgysylltu'r Bwrdd Iechyd wrth
symud ymlaen yn ogystal ag Awdurdodau Lleol.

S19/7

Nodiadau drafft o'r cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd 11
Rhagfyr 2018

Cymeradwywyd y cofnodion fel cofnod cywir.
S19/8

Adroddiad Ymgynghorol y Cadeirydd i'r Bwrdd
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Mynychodd y Cadeirydd gyfarfod y Bwrdd a gynhaliwyd ar 24
Ionawr 2019 a rhoddodd wybod am y pwyntiau allweddol a
godwyd yn y cyfarfod blaenorol ac ni chafwyd unrhyw gamau
gweithredu gan y Bwrdd.
Mae’r pwyntiau allweddol o'r cyfarfod hwn sydd i gael eu

trosglwyddo i'r Bwrdd fel a ganlyn:
1) Ar y diweddariad ar sefyllfa ariannol Mis 10 2018/19:
Roedd y Grŵp yn bryderus iawn am y costau asiantaeth
uchel- yn enwedig y costau asiantaeth nyrsio - ac roeddent
yn awyddus i PBC ystyried, fel rhan o'u strategaeth
gweithlu, i annog nyrsys asiantaeth i ddychwelyd i weithio
i PBC drwy ddarparu cefnogaeth/hyfforddiant ayb a hefyd,
i'w wneud mor ddeniadol â phosibl i annog nyrsys
cofrestredig blaenorol, yn benodol, i ddychwelyd i'r system.
2) Mae'r Grŵp yn awyddus i weld cylch busnes y Grŵp
Cyfeirio Rhanddeiliaid yn cyd-fynd â chylch busnes y
Bwrdd Iechyd.
S19/9

Cofnod Cryno o Weithredoedd
S18/48 - Ty Avow, Wrecsam mae Hayley Hill, sy'n
cynrychioli Ty Avow a FLVSC yn garedig wedi cytuno i HH
hysbysebu am gynrychiolydd o Ty Avow, Wrecsam, mae hyn
yn mynd rhagddo.
S18/67 - Cynllun 90 Diwrnod nesaf Sally Baxter i rannu'r
cynllun gyda'r Grŵp
S18/75 - Unrhyw Fater Arall
1) Blaen Gynllun - i gyd-fynd â chynllun busnes y Bwrdd
Iechyd. Bydd cylch busnes y Bwrdd (cob) yn rhoi
darlun 12 mis i'r Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid ac yn
galluogi'r Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid i alinio
trafodaethau gyda phrif eitemau'r Bwrdd.
MW i gyhoeddi blaen gynllun/cylch busnes dreigl 12
mis. Nid yw cynllun busnes y Bwrdd Iechyd wedi'i
gyhoeddi hyd yma, felly bydd yn aros ar y Cofnod
Gweithredoedd.
2) HMP Berwyn – y diweddaraf ar gynnydd i gael ei
gylchredeg. DH i symud hyn yn ei flaen.
3) Adroddiad Blynyddol Iechyd Cyhoeddus - mae wedi'i
gyhoeddi ar wefan y Bwrdd Iechyd. Linc i gael ei
gylchredeg i'r Grŵp.
4) Diweddariad ar ganlyniadau Arolwg Staff: Mae cais
wedi'i wneud i Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol yn
amlinellu'r prif eitemau ymgysylltu y mae staff wedi'u
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S19/10

codi, eu perthnasedd a pha gynlluniau sydd yn eu lle i
ymdrin â'r ardaloedd gwanaf. DH i symud hyn yn ei
flaen.
Eitemau i'w hystyried ar gyfer y cyfarfod nesaf a
Chynllunio Ymlaen
Cadarnhaodd y Cadeirydd y bydd yr eitemau canlynol yn
cael eu hystyried ar gyfer cyfarfod mis Mehefin, ond bydd
blaenoriaeth yn cael ei roi i'r eitemau hynny sy'n cyd-fynd
orau â chylch busnes y Bwrdd Iechyd.







S19/11

Er gwybodaeth - Eitemau a ddosbarthwyd rhwng
cyfarfodydd
-

S19/12

Diweddariad ar Strategaethau Galluogi - Ystadau, Digidol
a Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol.
Rheoli Meddyginiaethau
Gogledd Cymru Iach
Rhagnodi Cymdeithasol
Strategaeth Iechyd Meddwl - diweddariad ar wariant
Eitem safonol - diweddariad ar Gynllunio Corfforaethol,
Cymru Iachach a'r Cynllun Tymhorol.

Adroddiad Diweddariad Ymgysylltu Mis Ionawr 2019

Unrhyw Fater Arall
 Brexit
- Cynghorodd Sally y Grŵp bod BIPBC wedi bod yn
gweithio gyda'r Bwrdd Gwytnwch lleol a Llywodraeth
Cymru dros y misoedd diwethaf i ddatblygu cynlluniau
os na fydd cytundeb Brexit yn cael ei chyflawni h.y
paratoi at y sefyllfa waethaf.
- Dywedodd yr Athro Moore wrth y Grŵp bod gan y
Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd
Cymru gynlluniau yn eu lle i helpu'r sefydliadau hynny
sy'n cyflogi dinasyddion o'r UE cyn y dyddiad cau.
 Is-Grŵp Nam ar y Clyw - Rhoddodd Gwilym Ellis Evans
ddiweddariad i'r Grŵp ar gyfarfod diweddaraf yr Is-grŵp
Nam ar y Clyw. Mae Mr Evans wedi creu adroddiad yn DH
amlinellu pwrpas yr is-grŵp ac fe fydd yn cael ei
ddosbarthu i'r Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid.
PAWB
 Adroddiad Blynyddol Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid
2017/18- Cynghorodd Cadeirydd y Grŵp y bydd Adroddiad
Blynyddol Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid yn cael ei
ddosbarthu yn y dyfodol agos ar gyfer sylwadau/adborth
aelodau'r Grŵp.
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 Cefnogaeth Weinyddol Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Dywedodd y Cadeirydd wrth y Grŵp na fydd Denise
Hughes bellach yn darparu'r gefnogaeth weinyddol yng
nghyfarfodydd y dyfodol, a bydd Suzanne Didcot,
Cynorthwyydd Personol i Mark Wilkinson, Cyfarwyddwr
Arweiniol SRG a Chyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio a
Pherfformiad yn ymgymryd â'r gefnogaeth hon. Diolchodd
y Cadeirydd i Denise am y gefnogaeth y mae wedi'i roi i'r
Grŵp ac iddo ef fel Cadeirydd.
S19/13

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf:

SYLWER AR Y NEWID I'R LLEOLIAD
Dydd Mawrth 4 MEHEFIN 2019 @ 10:00 ym Mhorth
Eirias
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