Economi a Sgiliau
Ystyr hyn yw:
•

Datblygu and gwella safleoedd strategol (cyflogaeth a thai)

•

Modelu isadeiledd cludiant a gwasanaethau i gefnogi twf economaidd yn y dyfodol

•

Cefnogi twf busnes ac arloesed

•	Datblygu sgiliau ar gyfer cyfleoedd gwaith, lleihau diweithdra ac effaith diwygio cymdeithasol
Pam fod hon yn flaenoriaeth i’r partneriaid?


 ae economi Gogledd Cymru mewn perygl o fod ar ei hôl hi o’i gymharu â rhanbarthau
M
eraill y Deyrnas Unedig. Mae angen i Lywodraethau fuddsoddi’n helaeth yn y rhanbarth mae angen i’r partneriaid helpu i ddadlau’r achos i sicrhau’r buddsoddiadau hynny;



 ir y Fflint yw’r economi lleol sy’n perfformio uchaf yng Ngogledd Cymru. Mae angen i ni
S
barhau i fod yn gystadleuol er mwyn i’r economi rhanbarthol ehangach dyfu a datblygu; ac



 ae’r partneriaid yn brif gyflogwyr ac yn brynwyr nwyddau a gwasanaethau. Mae gennym
M
ddylanwad dros greu swyddi a datblygu busnesau lleol.

Beth yw’r dystiolaeth y tu ôl i’r stori hon?
•	
Mae sectorau busnes isranbarthol allweddol uwch weithgynhyrchu, y sector modurol,
awyrofod, cynhyrchu bwyd ac ynni wedi dangos eu bod yn wydn yn ystod y degawd
diwethaf ond bellach maent yn wynebu dyfodol ansicr gyda datblygiadau gwleidyddol yn
Ewrop.
•	Sir y Fflint yw’r sir sy’n perfformio uchaf yn y rhanbarth ar gyfer Gwerth Ychwanegol Crynswth
- ond mae’r rhanbarth yn gyffredinol ar ei hôl hi o’i gymharu â’r DU ac mae’r GYC y pen yng
Ngogledd Cymru 86% y ganran yn y DU (2015).
•	Gallai buddsoddiad Llywodraeth y DU mewn twf rhanbarthol yn Lloegr fod yn fygythiad i
sicrhau buddsoddiadau a masnach yng Ngogledd Cymru, wrth i’r rhanbarthau hynny ddod
yn fwy cystadleuol.
•	Rhagwelir bwlch o ran sgiliau ar gyfer y rhanbarth i dyfu ein sectorau busnes allweddol a
helpu cyflogwyr (yn cynnwys partneriaid y BGC) gyda gweithlu sy’n heneiddio i gael staff
profiadol yn eu lle dros amser. Mae blwch yn golygu bod 30% o alw am staff newydd ar
gyfer swyddi crefftau medrus ym mhob sector busnes allweddol (ynni ac amgylchedd, uwch
weithgynhyrchu, adeiladu) drwy’r rhanbarth, a thra bod 17% o gyflogwyr drwy’r rhanbarth
wedi cynnig prentisiaethau yn 2016, mae’n dal yn bosibl cynyddu hyn.
•	Mae prinder cyflenwad llafur yn y rhanbarth, ar gyfer anghenion cyflogwyr (yn cynnwys
partneriaid y BGC), gyda’r her i ddod â chynifer â phosibl o bobl ‘economaidd weithgar’ i
gyflogaeth.
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Economi a Sgiliau
Beth ydym ni wedi ymrwymo i’w wneud?



Mae
Rhanbarth Gogledd Cymru ar fin cyflwyno Cais Dêl Twf Economaidd Gogledd Cymru i
Lywodraethau’r DU a Chymru - byddwn yn cefnogi’r Cais hwn




Byddwn
yn cymryd camau lleol i gefnogi’r’ Cais ym meysydd safleoedd ac eiddo, twf tai,
isadeiledd cludiant a gwasanaethau, twf busnes ac arloesed, sgiliau a diweithdra




Mae’r
Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol wedi nodi anghenion cyflogwyr ar hyn o bryd ac yn
y dyfodol ar gyfer gweithlu rhanbarthol medrus a pharod. Byddwn yn cefnogi’r strategaeth
hon fel cyflogwyr

Pa gamau penodol fyddwn ni’n eu cymryd i gefnogi’r ymrwymiadau hyn?


Helpu i ddatblygu safleoedd cyflogaeth a thai strategol yn Sir y Fflint



Adolygu ein strategaethau asedau tir i helpu i ryddhau tir ar gyfer datblygu tai neu gyflogaeth

 	
Cefnogi’r achos dros fuddsoddi mewn gwasanaethau cludiant lleol fel Metro Gogledd
Ddwyrain Cymru
 	Adolygu ein polisïau cludiant ein hunain i annog staff i ddefnyddio cludiant cyhoeddus i fynd
i’r gwaith, a gweithio’n fwy hyblyg, i leihau tagfeydd traffig
 	Adolygu ein polisïau caffael ein hunain i sicrhau buddion cymunedol i gyflenwyr gwasanaethau
a nwyddau lleol ac isranbarthol
 	Gweithredu mesurau i hybu’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector fel dewisiadau gyrfa
cadarnhaol
 	Gweithio gyda’n gweithlu presennol a darparwyr partner i ddarparu sgiliau a chymwysterau
i helpu i ddatblygu gyrfa


Diogelu a datblygu ein rhaglenni prentisiaeth ein hunain fel cyflogwyr

 	Gweithio gyda’r Gwasanaeth Gyrfaoedd, ysgolion, addysg bellach ac uwch, a chyflogwyr i
gynnig y dewis ehangaf o opsiynau gyrfa i bobl ifanc i helpu i ddiwallu anghenion cyflogaeth
ar gyfer recriwtio
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Ble ddylem ni weld effaith?


Lefelau diweithdra lleol yn lleihau



Niferoedd prentisiaethau’n cael eu cynnal neu’n cynyddu



Mynediad at waith yn gwella



Cefnogi pobl anweithgar i symud ymlaen i fyd gwaith



Gwella ansawdd a mynediad at wasanaethau cyngor ynghylch gyrfaoedd



Twf busnes a buddsoddiadau busnes newydd ar brif safleoedd cyflogaeth



Gwella gwasanaethau cludiant sy’n cysylltu cymunedau â lleoedd gwaith



Nifer y bobl sy’n dewis cludiant cyhoeddus i fynd i’r gwaith yn cynyddu



Rhaglenni adeiladu tai i bobl fyw’n lleol ar gyfer swyddi lleol



Tlodi mewn gwaith yn lleihau



Anghydraddoldebau iechyd yn lleihau

Cysylltiadau â blaenoriaethau eraill:


Lles a Byw’n Annibynnol – adeiladu a chryfhau’r sector gofal

 	Cymunedau Gwydn – datblygu ymhellach fodelau perchnogaeth gymunedol gan gynnwys
Trosglwyddo Asedau Cymunedol, (CATS), mentrau cymdeithasol bach a chyfranddaliadau
cymunedol
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Amgylchedd – lleihau effeithiau newid hinsawdd



Diogelwch Cymunedol – lleihau aildroseddu
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