
 

 

AGENDA 

 
 

 

PWYLLGOR CRAFFU'R CABINET 
 

2.00 PM DYDD IAU, 28 GORFFENNAF 2022 
 
CYFARFOD AML-LEOLIAD - SIAMBR Y CYNGOR PORT, TALBOT A 

MICROSOFT TEAMS 
 

 
Rhaid gosod pob ffôn symudol ar y modd distaw ar gyfer parhad y 

cyfarfod 
 

Rhan 1 
 

1.  Cyhoeddiad y Cadeirydd   
 

2.  Datganiadau o fuddiannau   
 

3.  Cofnodion y cyfarfod blaenorol  (Tudalennau 5 - 12) 
 

4.  Craffu Cyn Penderfynu   
Dewis eitemau priodol o Agenda Bwrdd y Cabinet ar gyfer craffu 
cyn penderfynu (amgaeir adroddiadau Bwrdd y Cabinet aa gyfer yr 
Aelodau Craffu) 
 

5.  Blaenraglen Waith 2022/23  (Tudalennau 13 - 14) 
 

6.  Eitemau brys   
(Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi’u heithrio) yn 
ol disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100B (4) (b) o Ddeddf 
Llywodraeth Leol 1972) 
 

7.  Mynediad i gyfarfodydd  (Tudalennau 15 - 20) 
Mynediad i gyfarfodydd i benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd 
o'r eitem ganlynol yn unol ag Is-adran 100a(4) a (5) Deddf 
Llywodraeth Leol 1972 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 
Atodlen 12a y Ddeddf uchod. 
 



Rhan 2 
 

8.  Craffu Eitem/Eitemau Preifat Cyn Penderfynu   
Dewis eitemau priodol o Agenda Bwrdd y Cabinet ar gyfer craffu 
cyn penderfynu (amgaeir adroddiadau Bwrdd y Cabinet ar gyfer yr 
Aelodau Craffu) 
 

 
K.Jones 

Prif Weithredwr 
 
Canolfan Ddinesig 
Port Talbot Dydd Iau, 21 Gorffennaf 2022 
 
 
 
Aelodaeth y Pwyllgor:  
 
Cadeirydd: Y Cynghorydd P.Rogers 

 
Is-gadeirydd: 
 

C.James 
 

Cynghorwyr: 
 

T.Bowen, C.Clement-Williams, C.Galsworthy, 
J.Henton, R.G.Jones, C.Lewis, S.Paddison, 
C.Phillips, R.Phillips, S.Pursey, S.H.Reynolds, 
A.J.Richards a/ac M.Spooner 
 

 
 
Nodiadau:  
 
(1) Os yw aelodau'r pwyllgor neu'r rhai nad ydynt yn aelodau'r pwyllgor 

am gynnig eitemau perthnasol i'w cynnwys ar yr agenda cyn 
cyfarfodydd y dyfodol, rhaid iddynt roi gwybod i'r Prif 
Weithredwr/Cadeirydd 8 niwrnod cyn y cyfarfod.  

 
(2) Os yw'r rhai nad ydynt yn aelodau'r pwyllgor am fod yn bresennol ar 

gyfer eitem o ddiddordeb, mae'n rhaid rhoi rhybudd ymlaen llaw 
(erbyn 12 hanner dydd ar y diwrnod cyn y cyfarfod).  Gall y rhai nad 
ydynt yn aelodau'r pwyllgor siarad ond nid oes ganddynt hawl i 
bleidleisio, cynnig nac eilio unrhyw gynnig. 

 



(3) Fel arfer, ar gyfer trefniadau cyn craffu, bydd y Cadeirydd yn argymell 
eitemau gweithredol sydd ar ddod i'w trafod/herio.  Mae hefyd yn 
agored i aelodau'r pwyllgor ofyn i eitemau gael eu trafod - er y 
gofynnir i'r aelodau ddewis a dethol yma o ran materion pwysig. 

 
(4) Gwahoddir aelodau perthnasol Bwrdd y Cabinet hefyd i fod yn 

bresennol yn y cyfarfod at ddibenion Craffu/Ymgynghori. 
 
(5) Gofynnir i aelodau'r Pwyllgor Craffu ddod â'u papurau ar gyfer Bwrdd 

y Cabinet i'r cyfarfod. 
 
 



Mae’r dudalen hon yn fwriadol wag
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Dydd Mercher, 29 Mehefin 2022 

PWYLLGOR CRAFFU'R CABINET 
 

(cyfarfod aml-leoliad - siambr y cyngor port, talbot a microsoft 
teams) 

 
Aelodau sy’n Bresennol:  Dydd Mercher, 29 Mehefin 2022 
 
 
Cadeirydd: 
 

Cynghorydd P.Rogers 
 

Is-gadeirydd: 
 

Cynghorydd C.James 
 

Cynghorwyr: 
 

T.Bowen, C.Clement-Williams, C.Galsworthy, 
J.Henton, R.G.Jones, C.Lewis, S.Paddison, 
C.Phillips, R.Phillips, S.Pursey, S.H.Reynolds, 
A.J.Richards a/ac M.Spooner 
 

Swyddogion sy’n 
Bresennol: 
 

K.Jones, A.Jarrett, A.Thomas, N.Pearce, 
H.Jones, S.Brennan, F.Clay-Poole, 
R.Crowhurst, C.Furlow-Harris, R.Headon, 
A.Matthews, M.Shaw, R.Turner, Ms.L.Willis, 
K.Windsor-Brown, J.Woodman-Ralph a/ac 
C.John 
 

Gwahoddedigion y 
Cabinet: 
 

Cynghorwyr W.F.Griffiths, S.Harris, S.K.Hunt, 
J.Hurley, N.Jenkins, S.Jones, S.A.Knoyle, 
A.Llewelyn, D.M.Peters a/ac J.Hale 
 

Arsylwyr:   
 

 

 
1. CYHOEDDIAD Y CADEIRYDD 

 
Croesawodd y Cadeirydd y Pwyllgor. 
 
Tynnodd y Cadeirydd sylw at y ffaith bod gwall yn yr Adroddiad 
Llywodraethu Blynyddol a nodwyd ym Mhapurau'r Cabinet. Nodwyd 
bod y cyfnod gweithredu ar goll ac y dylid ei ddiwygio i ddarllen 
'Cynigir rhoi’r penderfyniad ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i 
mewn'. 
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2. DATGANIADAU O FUDDIANNAU 
 
Gwnaeth yr aelodau a'r Swyddogion canlynol ddatganiadau o 
fuddiant ar ddechrau'r cyfarfod: 
 

Cynghorwyr: 
A Llewelyn, 
P Rogers, 
M Spooner, 
S Reynolds, 
R Jones, 
C Galsworthy, 
C Williams. 

Parthed: Eitem 9 ar yr Agenda ar 
Bapurau'r Cabinet, Cynllun Costau Byw 
Disgresiynol Llywodraeth Cymru gan eu 
bod naill ai'n byw mewn eiddo Band E 
neu F neu fod ganddynt fuddiannau 
ynddynt. Roeddent i gyd yn teimlo bod 
eu buddiannau'n rhagfarnol a gadawsant 
y cyfarfod ar gyfer yr eitem honno'n unig. 
 

 

Swyddogion: 
K Jones, 
F Jones,   
 

Parthed: Eitem 9 ar yr Agenda ar 
Bapurau'r Cabinet, Cynllun Costau Byw 
Disgresiynol Llywodraeth Cymru gan eu 
bod naill ai'n byw mewn eiddo Band E 
neu F neu fod ganddynt fuddiannau 
ynddynt. Roeddent i gyd yn teimlo bod 
eu buddiannau'n rhagfarnol a gadawsant 
y cyfarfod ar gyfer yr eitem honno'n unig. 

 

Y Cynghorydd A 
Llewelyn 

Parthed: Eitem 7 ar yr Agenda, Ysgol 
Ddechreuol Cyfrwng Cymraeg – 
Mynachlog Nedd gan ei fod yn 
llywodraethwr ysgol yn Ysgol Gymraeg 
Ystalyfera – Bro Dur ond mae ganddo 
ollyngiad i siarad a phleidleisio. 
 

 
 

Y Cynghorwyr:  
J Henton, 
M Peters. 

Parthed: Eitem 7 ar yr Agenda, Ysgol 
Ddechreuol Cyfrwng Cymraeg – gan eu 
bod wedi trafod yr eitem yn fanwl mewn 
cyfarfod o'r Cyngor Cymuned o'r blaen 
ac yn teimlo bod y budd yn rhagfarnol a 
gadawsant y cyfarfod ar gyfer yr eitem 
honno'n unig.  
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3. CRAFFU CYN PENDERFYNU 
 
Ysgol Ddechreuol Cyfrwng Cymraeg - Mynachlog Nedd 
 
Ailddatganodd y Cynghorwyr James Henton a Martyn Peters eu budd 
a gadawsant y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon. 
 
Cafodd yr Aelodau'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnig i sefydlu 
Ysgol Gynradd Gymraeg newydd ym Mynachlog Nedd. Tynnodd 
Swyddogion sylw at y ffaith bod pryder wedi'i godi ynghylch elfen 
traffig a pharcio'r ysgol. Nodwyd bod Swyddogion yn gwneud eu 
gorau glas i liniaru pwysau posib traffig neu barcio a'u bod yn ystyried 
mesurau y gellid eu rhoi ar waith i liniaru hyn. Trafodwyd hefyd fod 
pryderon ynghylch oedran yr ysgol. Nodwyd bod yr ysgol wedi'i 
chynnal a'i chadw'n dda a'i bod mewn cyflwr da iawn.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at ymateb y Swyddog ar Goed Darcy fel a nodir 
yn yr adroddiad a ddosbarthwyd. Tynnwyd sylw at y ffaith, gan 
ddibynnu ar niferoedd disgyblion yn y dyfodol, fod potensial i'r 
disgyblion drosglwyddo i Goed Darcy pan gaiff yr ysgol newydd ei 
hadeiladu neu fel arall, os bydd y galw am addysg Gymraeg yn tyfu 
yn ôl y disgwyl, mae posibilrwydd y bydd yr ysgol fwydo Gymraeg yn 
aros yn Sgiwen ac y gellid adeiladu ysgol Gymraeg ychwanegol yng 
Nghoed Darcy. Tynnwyd sylw at y ffaith nad oedd yn bosib yn y 
cyfamser i aros i'r ysgol yng Nghoed Darcy gael ei hadeiladu ac 
roedd hyn yn gyfle i ganiatáu i'r cyngor sefydlu Ysgol Gymraeg mewn 
cyfnod byr o amser.  
 
Roedd yr Aelodau'n falch o weld yr adroddiad ac fe dynnon nhw sylw 
at y ffaith y byddai sefydlu'r ysgol yn cyfrannu at darged Llywodraeth 
Cymru o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.  
 
Yn dilyn Craffu, roedd y pwyllgor yn gefnogol o'r cynigion i'w hystyried 
gan y Cabinet. 
 
Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2021-2022 
 
Cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg ar gyfer 2021-
2022 i'r Aelodau, fel y nodir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.  
 
Tynnodd yr Aelodau sylw at eu hawydd i ddysgu'r Gymraeg ond 
nodwyd ganddynt fod hyn yn absennol o'r adroddiad a gofynnwyd a 
all gwybodaeth gael ei rhannu rhwng yr aelodau ac iddi gael ei 
chydnabod mewn adroddiadau yn y dyfodol. Tynnodd Swyddogion 
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sylw at y ffaith bod hyfforddiant ar gael i'r Aelodau a byddai'r 
wybodaeth hon yn cael ei dosbarthu y tu allan i'r cyfarfod. 
 
Hysbyswyd Swyddogion gan yr Aelodau o bwysigrwydd y rhestr o 
siaradwyr Cymraeg a oedd ar gael yn flaenorol fel rhan o'r Cyfeiriadur 
Gweithwyr ar y fewnrwyd a gofynnwyd i’r swyddogion a ellid 
diweddaru'r wybodaeth hon. Cadarnhaodd Swyddogion fod y rhestr o 
siaradwyr Cymraeg wedi'i diweddaru a'i hadfer. Nodwyd y byddai'r 
wybodaeth hon yn cael ei dosbarthu i'r aelodau. 
 
Yn dilyn y broses graffu, cytunwyd nodi'r adroddiad. 
 
Cyflawni Cynllun Cymorth Costau Byw Disgresiynol Llywodraeth 
Cymru  
 
Ar yr adeg hon o'r cyfarfod, cadarnhaodd y Cadeirydd ei fuddiannau 
rhagfarnol a gadawodd y cyfarfod ynghyd â'r Aelodau a'r Swyddogion 
eraill a oedd wedi datgan buddiannau rhagfarnol.  
 
 Ymgymerodd Chris James â'r rôl fel Cadeirydd ar gyfer yr eitem hon. 
 
Rhoddwyd gwybodaeth i'r Aelodau am y meini prawf ar gyfer darparu 
elfen ddisgresiynol cynllun cymorth costau byw Llywodraeth Cymru. 
 
Cynhaliwyd trafodaethau ynghylch y posibilrwydd na fyddai angen i 
aelwydydd ym mandiau treth cyngor E i F gael taliad ychwanegol o 
£150 a gofynnodd a fyddai cael yr aelwydydd ym mandiau treth 
cyngor E i F i wneud cais am yr arian yn opsiwn yn hytrach na'u bod 
yn ei dderbyn yn awtomatig. Tynnodd Swyddogion sylw at y ffaith na 
fyddai'r agweddau ymarferol ynghylch yr awgrym yn addas i'r diben 
ac esboniwyd y byddai llythyr yn cael ei ddosbarthu’n rhoi 
gwybodaeth am yr arian ychwanegol. Awgrymodd y swyddogion 
hefyd y gellid cynnwys gwybodaeth ychwanegol yn y llythyr i hysbysu 
Aelwydydd am sut i ddychwelyd yr arian pe dymunent.  
 
Eglurwyd na fyddai perchnogion ail gartrefi’n gymwys dan y prif 
gynllun ac na fyddent yn derbyn taliad. 
 
Yn dilyn y broses graffu, roedd y pwyllgor yn gefnogol o'r cynigion i'w 
hystyried gan y Cabinet. 
 
Dychwelodd yr Aelodau a'r Swyddogion a ddatganodd ar ddechrau'r 
cyfarfod i'r cyfarfod. 
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Dychwelodd y Cyng. Phil Rogers i'r cyfarfod fel Cadeirydd.  
 
Cynllun Cymorth Caledi Castell-nedd Port Talbot 
 
Atgoffodd Swyddogion yr Aelodau fod y Cabinet, ym mis Chwefror 
2022, wedi rhoi £2m o’r neilltu i’r gronfa cymorth caledi ac wedi gofyn 
i'r Prif Swyddog Cyllid ddatblygu cynllun cymorth caledi. Nodwyd 
mai'r cynllun oedd targedu'r rheini sydd â'r angen mwyaf. 
 
Tynnodd Swyddogion sylw'r Aelodau at y ffaith bod dau opsiwn i 
ddewis ohonynt yn yr adroddiad, a'r opsiwn cyntaf oedd taliad 'arian 
parod' ychwanegol untro o £100 i aelwydydd sy'n derbyn cymorth 
treth y cyngor. Yr ail opsiwn yw darparu cynllun cymorth caledi gan 
ddefnyddio 'Cymru Gynnes' yn asiantaeth bartner. Cadarnhaodd 
Swyddogion mai'r opsiwn y byddent yn ei argymell i'r Aelodau fyddai 
opsiwn dau. Nodwyd bod Katie Cook o Cymru Gynnes yn bresennol i 
roi cyflwyniad o'r gwasanaeth y byddent yn ei gynnig. 
 
Holodd yr Aelodau a fyddai'r cynllun yn darparu ar gyfer y rheini 
mewn angen, yn benodol ynghylch materion fel ffenestri o ansawdd 
gwael neu ffenestri gwydriad sengl. Tynnodd Cymru Gynnes sylw at y 
ffaith bod yr arian ar gael i'r rheini sydd â'r angen mwyaf a phe bai 
materion yn ymwneud â ffenestri wedi torri neu bryderon ynghylch 
ailosod gwydr ffenestri, yna byddai hyn yn gofyn am drafodaethau 
pellach i sicrhau gwerth am arian. Fodd bynnag, pe bai'r mater yn 
ymwneud â sicrhau bod y tŷ’n fwy effeithlon a chynhesach, yna 
byddai'n rhywbeth y byddai Cymru Gynnes yn ystyried ei wneud.  
 
Gofynnwyd am eglurder ynghylch pwy fyddai'n gyfrifol am y cynllun 
hwn a pha adrannau o'r cyngor fyddai'n gyfrifol amdano. Esboniodd 
Swyddogion eu bod yn ceisio cymeradwyaeth i gytuno ar y cynllun yn 
y lle cyntaf. Yna byddai'n ofynnol i Swyddogion gyfrifo logisteg y 
cynllun a ble y byddai'n eistedd o fewn yr awdurdod, a bydd yn 
hysbysu'r aelodau yn ystod cyfnod yr hydref.  
 
Cafwyd trafodaethau ynghylch y rhesymau cychwynnol dros y cynllun 
hwn, a nodwyd, pan gyflwynwyd yr awgrym o Gynllun Cymorth Caledi 
i'r aelodau ym mis Chwefror, mai ei ddiben oedd rhoi cymorth i bawb 
mewn angen oherwydd costau byw. Amlygwyd bod y cynllun hwn yn 
rhoi pwyslais ar dlodi tanwydd yn hytrach na’r broblem costau byw. 
Cadarnhaodd Swyddogion fod llwybrau eraill ar gael i sicrhau bod y 
rheini y mae angen cymorth arnynt mewn meysydd eraill fel costau 
byw ar gael. Sicrhawyd yr Aelodau hefyd fod cyfathrebu'n cael ei 
ddarparu i'r bobl hynny ynghylch y cymorth hwn. Nodwyd y byddai 
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Swyddogion yn rhannu'r wybodaeth â chynghorwyr mewn perthynas 
â'r cymorth sydd ar gael ynghylch costau byw. 
 
Holodd yr Aelodau a fyddai'n ofynnol cyflwyno i dendr. Nodwyd bod y 
Gwasanaethau Cyfreithiol wedi rhoi cyngor ar y pwnc hwn ac nad 
oedd angen ymarfer tendro.  
 
Trafodwyd mater preswylwyr mewn llety rhent a gofynnodd yr 
aelodau a fyddai'r preswylwyr hynny'n gymwys i gael cymorth pe na 
bai'r landlordiaid yn ei ddarparu. Eglurodd Cymru Gynnes y byddai 
croeso i breswylwyr mewn llety rhent gael rhagor o wybodaeth a 
chefnogaeth gan Cymru Gynnes heb gymryd y prif gyfrifoldeb oddi 
wrth y landlord.  
 
Yn dilyn gwaith craffu, roedd y Pwyllgor yn gefnogol o gynnig opsiwn 
2 yn yr adroddiad a ddosbarthwyd i'w ystyried gan y Cabinet. 
 
 

4. EITEMAU BRYS 
 
Nid oedd unrhyw eitemau brys. 
 
 

5. MYNEDIAD I GYFARFODYDD 
 
PENDERFYNWYD: gwahardd y cyhoedd yn unol ag Adran 100A (4) 

a (5) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 o'r 
eitemau busnes canlynol a oedd yn debygol o 
gynnwys datganiadau posib o wybodaeth 
eithriedig, fel a ddiffinnir ym Mharagraff 14 ac 
Adran 4 o Atodlen 12A y Ddeddf uchod. 

 
 

6. CRAFFU EITEM/EITEMAU PREIFAT CYN PENDERFYNU 
 
Ceisiadau ar gyfer Cronfa Codi'r Gwastad 
 
Cafodd yr Aelodau’r wybodaeth ddiweddaraf a rhoddwyd cyflwyniad 
iddynt ar y pecyn arfaethedig o geisiadau ar gyfer etholaeth 
Aberafan, etholaeth Castell-nedd a chais trafnidiaeth yn unig i'w 
cyflwyno i lywodraeth y DU i wneud cais am arian o Gronfa Codi'r 
Gwastad y DU, fel y nodir yn yr adroddiad preifat.  
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Yn dilyn y broses graffu, roedd y pwyllgor yn gefnogol o'r cynigion i'w 
hystyried gan y Cabinet. 
 
Cyfle Porthladd Rhydd Posib Castell-nedd Port Talbot  
 
Amlygodd Swyddogion eu bod yn ceisio cymeradwyaeth i'r cyngor 
gymryd rhan mewn gwaith archwilio, ymchwil a thrafodaethau pellach 
gyda phartneriaid posib i archwilio potensial y cyngor i gyflwyno cais 
am Borthladd Rhydd, naill ai ar ei ben ei hun neu mewn partneriaeth 
â sefydliadau eraill, fel y nodir yn yr adroddiad preifat a 
ddosbarthwyd. 
 
Yn dilyn y broses graffu, roedd y pwyllgor yn gefnogol o'r cynigion i'w 
hystyried gan y Cabinet. 

 
 
 

CADEIRYDD 
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Cabinet Scrutiny Committee  

(All starting 2pm unless otherwise stated) 

Meeting Date 
 

Agenda Item Contact Officer 

2022   

29th Jun    

  
28th Jul   

  

21st Sept   
  

19th Oct   
  

30th Nov   

  
2023   

11th Jan   
  

22nd Feb    
  

5th April   

  
17th May    
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Report of the Head of Corporate and Legal Services 
 

Cabinet Scrutiny, 28 July 2022 
 

ACCESS TO MEETINGS/EXCLUSION OF THE PUBLIC 
 

Purpose: To consider whether the Public should be 
excluded from the following items of business. 
 

Item (s): 
 

Item 21 – Panteg/Cynfig Road, Landslip 
Item 22 - Provision of a Welcome Centre 
 

Recommendation(s): That the public be excluded from the meeting 
during consideration of the following item(s) of 
business on the grounds that it/they involve(s) 
the likely disclosure of exempt information as 
set out in the Paragraphs listed below of 
Schedule 12A of the Local Government Act 
1972 as amended by the Local Government 
(Access to Information) (Variation) (Wales) 
Order 2007 subject to the Public Interest Test 
(where appropriate) being applied. 
 
 

Relevant Paragraph(s): 
 

Item 21 – Panteg/Cynfig Road, Landslip – 
Exempt under Paras 13 and 14 
 
Item 22 - Provision of a Welcome Centre – 
Exempt under Para 14 
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1. Purpose of Report 
 
To enable Members to consider whether the public should be 
excluded from the meeting in relation to the item(s) listed above. 
 
Section 100A (4) of the Local Government Act 1972 as amended by 
the Local Government (Access to Information) (Variation) (Wales) 
Order 2007, allows a Principal Council to pass a resolution excluding 
the public from a meeting during an item of business.  
 
Such a resolution is dependent on whether it is likely, in view of the 
nature of the business to be transacted or the nature of the 
proceedings that if members of the public were present during that 
item there would be disclosure to them of exempt information, as 
defined in section 100I of the Local Government Act 1972. 
 
2. Exclusion of the Public/Public Interest Test 
 
In order to comply with the above mentioned legislation, Members will 
be requested to exclude the public from the meeting during 
consideration of the item(s) of business identified in the 
recommendation(s) to the report on the grounds that it/they involve(s) 
the likely disclosure of exempt information as set out in the Exclusion 
Paragraphs of Schedule 12A of the Local Government Act 1972 as 
amended by the Local Government (Access to Information) 
(Variation) (Wales) Order 2007. 
 
Information which falls within paragraphs 12 to 15, 17 and 18 of 
Schedule 12A of the Local Government Act 1972 as amended is 
exempt information if and so long as in all the circumstances of the 
case, the public interest in maintaining the exemption outweighs the 
public interest in disclosing the information. 
 
The specific Exclusion Paragraphs and the Public Interest Tests to be 
applied are listed in Appendix A. 
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Where paragraph 16 of the Schedule 12A applies there is no public 
interest test.  Members are able to consider whether they wish to 
waive their legal privilege in the information, however, given that this 
may place the Council in a position of risk, it is not something that 
should be done as a matter of routine. 
 
3. Financial Implications 
 
Not applicable 
 
4. Integrated Impact Assessment 
 
Not applicable 
 
5. Valleys Communities Impact 
 
Not applicable 
 
6. Workforce Impact 
 
Not applicable. 
 
7. Legal Implications 
 
The legislative provisions are set out in the report. 
 
Members must consider with regard to each item of business the 
following matters. 
 
(a)  Whether in relation to that item of business the information is 

capable of being exempt information, because it falls into one of 
the paragraphs set out in Schedule 12A of the Local 
Government Act 1972 as amended and reproduced in Appendix 
A to this report. 

 
 and either 
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(b) If the information does fall within one or more of paragraphs 12 

to 15, 17 and 18 of Schedule 12A of the Local Government Act 
1972 as amended, the public interest test in maintaining the 
exemption outweighs the public interest in disclosing the 
information; or  

 
(c) if the information falls within the paragraph 16 of Schedule 12A 

of the Local Government Act 1972 in considering whether to 
exclude the public members are not required to apply the public 
interest test by must consider whether they wish to waive their 
privilege in relation to that item for any reason. 

 
8. Risk Management 
 
To allow Members to consider risk associated with exempt 
information. 
 
9. Recommendation(s) 
 
As detailed at the start of the report. 
 
 
10. Reason for Proposed Decision(s): 
 
To ensure that all items are considered in the appropriate manner. 
 
 
11. Implementation of Decision(s): 
 
The decision(s) of this report will be implemented immediately. 
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12. List of Background Papers: 
 
Schedule 12A of the Local Government Act 1972 
 
13. Appendices: 
 
Appendix A – List of Exemptions  
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Appendix A 

 

NO Relevant Paragraphs in Schedule 12A 

12 Information relating to a particular individual 
 

13 Information which is likely to reveal the identity of an 
individual 
 

14 Information relating to the financial or business affairs of 
any particular person (including the authority holding that 
information). 
 

15 Information relating to any consultations or negotiations, or 
contemplated consultations or negotiations in connection 
with any labour relations matter arising between the 
authority or a Minister of the Crown and employees of, or 
office holders under, the authority 
 

16 Information in respect of which a claim to legal professional 
privilege could be maintained in legal proceedings. 

 

17 Information which reveals that the authority proposes: 

 To give under any enactment a notice under or by 
virtue of which requirements are imposed on a 
person, or 

 To make an order or direction under any enactment. 

18 Information relating to any action taken or to be taken in 
connection with the prevention, investigation or prosecution 
of crime. 
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